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URSUS

Inicjatywa: MUZEUM URSUSA
Po Zakładach Mechanicznych Ursus, kiedyś jednej z największych, zna-
nych na całym świecie polskich fabryk, pozostało niewiele. Kilka rozpada-
jących się, niezabezpieczonych hal, 160 hektarów powierzchni stopniowo 
zabudowywanej przez deweloperów, budujących osiedla mieszkaniowe. 
Na terenach pozakładowych w ciągu kilku lat zamieszka ok. 30 tys. no-
wych mieszkańców. Pozostała ludzka pamięć i... Kolekcja Ursus, czyli 
duża część zbiorów dawnego muzeum zakładowego. 

P oczątki fabryki to rok 1893, naj-
pierw przy ul. Siennej, potem przy 
Skierniewickiej na Woli, gdzie pro-

dukowano znane silniki spalinowe. Od 
1922 roku zakłady zostały przeniesio-
ne na teren dzisiejszej dzielnicy Ursus. 
Produkowano tu pierwsze w Polsce 
samochody i ciągniki rolnicze, zwane 
ciągówkami. Od 1930 do 1939 roku 
fabryka pracowała na potrzeby wojska, 
wytwarzając czołgi, ciągniki artyleryj-
skie, kołowe i gąsienicowe, samochody 
pancerne, ciężarówki, wozy strażackie 
i pocztowe, motocykle „Sokół” oraz 
silniki lotnicze i stacjonarne. Po II woj-
nie światowej, w 1947 roku, rozpoczęto 
produkcję traktorów „Ursus”. Zakłady 
opuściło łącznie 1,5 mln ciągników. 

POWSTAJE MIASTO...
W wyniku połączenia w 1952 roku wsi 
Czechowice, Skorosze, Szamoty, oraz 
Gołąbek i Grabkowa – zlokalizowa-
nych wokół zakładów – powstało jedno 
miasto – Czechowice, które w 1954 r. 
zmieniło nazwę na Ursus. Pracowało tu 
ok. 17 tys. ludzi. Dla nich, ponieważ byli 
to w dużej części mieszkańcy innych, 
często odległych miejscowości, w la-
tach 1968–1978 XX wieku zostało wy-

budowane kilkunastotysięczne osiedle 
mieszkaniowe „Niedźwiadek”. 1 sierp-
nia 1977 r. Ursus został przyłączony 
do Warszawy i stał się częścią dzielnicy 
Ochota. 1 stycznia 1993 roku utworzono 
samodzielną dzielnicę Ursus. 

KONIEC FABRYKI
Sztandarowe zakłady Polski Ludo-
wej nie przetrwały zmiany ustrojo-
wej. W 2003 roku ZPC Ursus ogło-
siły upadłość. Stopniowo cały teren 
i majątek po byłej fabryce stawały się 
własnością podmiotów prywatnych, 
w większości deweloperów. Tak zwa-
na Kolekcja Ursus jest obecnie w po-
siadaniu Polskiego Holdingu Obron-
nego i mieści się na terenie byłych 
zakładów, ale tylko raz w roku, w Noc 
Muzeów, jest udostępniana szerszej 
publiczności. Przez kilka lat Zarządy 
Dzielnicy Ursus prowadziły bezsku-
teczne negocjacje z holdingiem, doty-
czące odkupienia zbiorów. 
Tematy kolekcji, Muzeum Ursusa 
i upamiętnienia ściśle powiązanej ze 
sobą historii fabryki i miejscowości 
– w wyniku powtarzających się syg-
nałów od czytelników – od trzech lat 
są monitorowane i nagłaśniane przez 

„Mocne Strony” w wielu materiałach 
redakcyjnych i wywiadach.

SPOŁECZNA „GRUPA INICJATYWNA”
4 czerwca 2019 roku miało miejsce 
spotkanie przedstawicieli „Grupy Ini-
cjatywnej na rzecz Muzeum Ursusa” 
z Burmistrzem Bogdanem Olesińskim 
i Naczelnikiem Wydziału Kultury 
Dzielnicy Ursus Katarzyną Śwital-
ską. Ze strony społecznej w spotkaniu 
uczestniczyli: Bożena Iwaniukowicz 
– przewodnicząca Dzielnicowej Komi-
sji Dialogu Społecznego i Prezes Sto-
warzyszenia Kulturalnego „Carmen”, 
Krzysztof Szczerba – przewodniczący 
Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, Ag-
nieszka Gorzkowska – prowadząca 
Izbę Tożsamości Ursusa i Jacek Su-
lewski – redaktor naczelny „Mocnych 
Stron”. Spotkanie przebiegło w bar-
dzo dobrej atmosferze i zaowocowało 
wzajemnymi zapewnieniami o potrze-
bie powstania w Ursusie Muzeum. 
Zarówno strona społeczna jak i Bur-
mistrz przekazali sobie wzajemnie 
informacje o dotychczasowych działa-
niach i ustaleniach.
W skład Grupy Inicjatywnej, oprócz 
wymienionych, wchodzą w kolejności 
alfabetycznej: Jerzy Domżalski, histo-
ryk, dziennikarz, autor wielu książek 
o historii Ursusa i Zakładów Mecha-
nicznych, członek Zespołu  Nazew-
nictwa Miejskiego przy Prezydencie 
m.st. Warszawy, Bogusław Łopuszyń-
ski – dyrektor OK ARSUS, członek 
Rady Programowej TUTW, przewod-
niczący Zespołu Opiekunów Pamię-
ci Armii Krajowej, Janusz Ptasiński 
– Oddział PTTK „Ursus”, wiceprezes 
Mazowieckiego PTTK, Stefan Sob-
czak – mieszkaniec Ursusa, społecznik, 

Lucyna Wasilewska – Prezes Towarzy-
stwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

PIERWSZE DOBRE WIEŚCI
7 czerwca 2019 roku na oficjalnej stronie 
Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
pojawiła się wspaniała informacja: „Po 
wieloletnich negocjacjach Zarządu 
Dzielnicy wspieranych przez organiza-
cje i podmioty społeczne z terenu Ursu-
sa, sprawa przejęcia przez dzielnicę za-
bytkowej kolekcji po ZM Ursus zmierza 
do zakończenia. Dzięki prospołecznej 
postawie nowego prezesa spółki, otwie-
ra się możliwość bezkosztowego przeję-
cia przez dzielnicę zbiorów, o co od lat 
zabiegały władze Ursusa. (...) Zbiory 
mogą stać się zalążkiem muzeum, jakie-
go dzielnica do tej pory nie posiada. Po 
ustaleniach ustnych z prezesem PHO, 
Zarząd ponownie wystosował pismo
(6 czerwca br.) o bezpłatne przekaza-
nie zbiorów, tym razem jednak można 
spodziewać się pozytywnej odpowiedzi. 
O postępie rozmów i prac w sprawie 
przejęcia kolekcji, będziemy informo-
wać na stronie Urzędu.”

To wielki krok w naszym wielkim, 
wspólnym dziele. Teraz problemem do 
pokonania pozostaje ulokowanie Muze-
um w godnym, najlepiej umotywowa-
nym historycznie miejscu. Większość 
zabytkowych hal uległa niestety znisz-
czeniu, a nieliczne pozostałe – są w rę-
kach prywatnych (przeważnie dewelo-
perów). Niezależnie, czy trzeba będzie 
odkupić budynek historyczny i remon-
tować, czy budować nową siedzibę, są 
to miliony złotych. Nie udźwignie tego 
budżet dzielnicy, przed którym stoi 
wielkie wyzwanie – budowa (kosztem 
40–50 mln zł) nowego Centrum Kul-
tury. Grupa społeczna, wspierana do-
datkowo przez wiele organizacji i sto-
warzyszeń, już w marcu br. rozpoczęła 
rozmowy z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego dotyczące udziału jego 
Urzędu w tworzeniu muzeum. Urząd 
Marszałkowski corocznie przeznacza 
na tego typu cele spore fundusze, pro-
wadzi na terenie województwa i stolicy 
18 muzeów oraz wiele placówek kultu-
ralnych.

Jacek Sulewski
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POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

ZARZĄD MAJĄTKIEM DZIECKA 
Chcę zostawić wnuczkowi w testamen-
cie swoje mieszkanie. Niestety mam 
powody, by mieć ograniczone zaufanie 
do jego rodziców. Ponieważ nie chcę, 
żeby przepuścili to, co zostawię wnu-
kowi, chcę im odebrać taką możliwość. 
Czy można to zrobić zgodnie z polskim 
prawem?
Tak! To, co może Pan zrobić stano-
wi wyjątek od zasady, że to rodzice 
sprawujący władzę rodzicielską nad 
małoletnim dzieckiem mogą w jej ra-
mach wykonywać także zarząd nad 
jego majątkiem. Dopiero osiągnięcie 
pełnoletności przez dziecko wyłą-
cza to uprawnienie. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy w art. 102 przewiduje 
jednak, że w umowie darowizny albo 
w testamencie (zakładamy, że spo-
rządzi go Pan na korzyść wnuczka) 
można zastrzec, że przedmioty przy-
padające dziecku z tytułu darowizny 
lub testamentu nie będą objęte zarzą-
dem sprawowanym przez rodziców. 
W takim przypadku należy wyznaczyć 
zarządcę, który będzie się opiekował 

majątkiem dziecka do czasu aż osiąg-
nie ono pełnoletność. Jeśli sam Pan 
tego nie zrobi to kuratora wyznaczy 
sąd opiekuńczy.

STARAJ SIĘ PŁACIĆ SKŁADKI
Moja mama wylądowała na dłużej 
w szpitalu. Przez całe lata opłacała po-
lisę, z której pieniądze mają być prze-
znaczone na jej pochówek. Co się sta-
nie jeśli z powodu przedłużającej się 
choroby mama nie zapłaci składek?
Odpowiedzialność ubezpieczycie-
la wygaśnie w dniu upływu jednego 
miesiąca licząc od końca okresu, za 
który została opłacona przez Pani 
mamę ostatnia składka. W efekcie 
kilkudziesięcioletnie opłaty przepad-
ną i nie dostaniecie Państwo odszko-
dowania, które miało pokryć koszty 
pogrzebu mamy. Nawet opłacenie 
zaległych składek po terminie nie 
przywróci możliwości ubiegania się 
o odszkodowanie. Co prawda niektó-
re towarzystwa ubezpieczeniowe dają 
możliwość wznowienia ubezpiecze-

nia w takim przypadku, ale to nie jest 
dobre rozwiązanie. Wszystko dlatego, 
że zazwyczaj obowiązuje wtedy okres 
karencji. To znaczy, że odszkodowanie 
nie może być wypłacone np. przez 6 
miesięcy od wznowienia opłacania 
składek. W przypadku starszych i cięż-
ko chorych osób w praktyce wyklucza 
to możliwość wypłaty odszkodowania 
z polisy.

POLISA NA HULAJNODZE
Ostatnio zdarzyło mi się kilka razy jeź-
dzić na wypożyczonej hulajnodze. Nie 
mam żadnego ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej i zastanawiam 
się kto zapłaci za ewentualne szkody, 
które wyrządzę w trakcie jazdy.
Niestety w Polsce nie ma jeszcze prze-
pisów określających jak należy bez-
piecznie korzystać z tych urządzeń. 
W zasadzie to nie wiemy nawet jakie 
wymagania powinny mieć osoby po-
ruszające się na hulajnogach. Żaden 
akt prawny nie określa np. w jakim 
powinny być wieku i czy np. muszą 
mieć na głowie kask. Wiemy za to, że 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny uważa iż każdy kto kieruje hu-
lajnogą ponosi odpowiedzialność cy-
wilną za swoje działania na zasadach 
ogólnych. A to oznacza, że jeśli użyt-
kownik takiego urządzenia nie chce 

płacić z własnej kieszeni za szkody 
wyrządzone innym ludziom powinien 
postarać się o polisę od odpowiedzial-
ności cywilnej (OC). Problem polega 
na tym, że nie wiadomo do końca czy 
hulajnoga nie powinna być traktowana 
jako np. pojazd wolnobieżny. Jeśli jed-
nak uznamy, że nim nie jest (przynaj-
mniej na razie) to warto sprawdzić czy 
użytkowanie hulajnogi nie mieści się 
w zakresie typowego ubezpieczenia 
OC stosowanego w życiu prywatnym. 
Wiele towarzystw ubezpieczeniowych 
uznaje, że jazda na czymś takim jest 
częścią naszego życia prywatnego i w 
związku z tym typowe prywatne OC 
obejmie ochroną tego, kto jeździ na 
hulajnodze. W efekcie ubezpieczy-
ciel zapłaci też za wyrządzone przez 
niego szkody. Ale nie jest to reguła! 
Są też i tacy ubezpieczyciele, którzy 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
wyłączają swoją odpowiedzialność za 
skutki korzystania z tego typu urzą-
dzeń. Sytuacja komplikuje się jeszcze 
bardziej, bo w grę wchodzą szkody 
wyrządzone przez właściciela hulaj-
nogi oraz takie, których dopuści się 
użytkownik wypożyczonej hulajnogi. 
O ile w pierwszym przypadku można 

jeszcze rozpatrywać możliwość sto-
sowania ochrony z prywatnej polisy 
OC o tyle w drugim przypadku nale-
ży się raczej liczyć z opcją, że ubez-
pieczyciel swojej ochrony nie udzieli. 
Dlatego przed postawieniem stopy na 
wypożyczonej hulajnodze warto naj-
pierw sprawdzić, co na jej temat mówi 
posiadana przez nas polisa OC. A to 
jeszcze nie koniec kłopotów z tymi 
coraz popularniejszymi urządzeniami. 
Problemy z wypłatą ewentualnych od-
szkodowań dotyczą też ustalenia jak 
hulajnogi mają się poruszać po uli-
cach. Jeśli uznamy, że nie mogą np. 
korzystać ze ścieżek rowerowych, to 
wypadek spowodowany na nich może 
skończyć się tym, że ubezpieczyciel 
nie zapłaci za wyrządzone w taki spo-
sób szkody twierdząc, że użytkownik 
hulajnogi korzystał z niej w sposób 
nie dozwolony przepisami. W każdym 
bądź razie przy okazji przeglądania 
ogólnych warunków ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w życiu 
prywatnym warto to sprawdzić.

Artur Borkowski – prawnik, od wielu lat 
skutecznie rozwiązuje  prawne problemy 
związane z domem, rodziną i fi nansami

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule 
e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. 
Odpowiedź wyłącznie na łamach.
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�  URSUS. Izba Tożsamości Ursusa śledzi losy ludzi z Ursusa

ZM Ursus w reportażach
O naszej fabryce traktorów w Ursusie przeczytamy nie tylko w kon-
tekście strajków robotniczych i nie tylko w opracowaniach histo-
rycznych. Tym razem zaglądamy do starszej publikacji. Wśród re-
portaży ze zbioru Małgorzaty Szejnert „My, właściclele Teksasu” 
można znaleźć reportaż „Codziennie” z 1973 r., w którym Szejnert 
przygląda się zwykłemu życiu pięciu robotników narzędziowni 
„Ursusa”. Zaś losy zawodowe po 1989 roku zostały przedstawio-
ne w niedawno wydanym zbiorze „Kiedyś tu było życie, teraz jest 
tylko bieda” Katarzyny Dudy.

Utkwił mi w pamięci reportaż Mariu-
sza Szczygła z jego debiutanckiego 
zbioru „Niedziela, która zdarzy-

ła się w środę” o jednej z pracownic, 
która straciła pracę w sprywatyzowa-
nych, a później zlikwidowanych Wroc-
ławskich Zakładach Elektronicznych 
„Elwro”. Z historią bohaterki opisanej 
w reportażu mogłyby się utożsamić ty-
siące pracownic właśnie z fabryki z Ur-
susa. Trudno zapomnieć te przejmujące 
obrazy, jak reporter ogląda z główną 

bohaterką ruiny jej zakładów, a nawet 
pomieszczenia, gdzie pracowała i które 
kochała. I którymi wciąż żyła… Tłem 
tego reportażu prasowego mógłby się 
stać nie tylko Ursus, a niestety także 
wiele innych upadłych zakładów pracy.

W PRL-u
Małgorzata Szejnert w reportażu 
„Codziennie” z 1973 r. przygląda się 
zwykłemu życiu pięciu robotników na-
rzędziowni „Ursusa”. Przez ich pryzmat 

cofamy się w czasie 
i dostajemy tętnią-
ce życiem zakła-
dy w szczegółach. 
Nerwowa atmosfera 
przed pierwszą wi-
zytą Najwyższej Izby 
Kontroli, bo w narzę-
dziowni „jest za dużo 
narzędzi”. 40-letni 
inżynier Hasslinger 
oprowadza grupę 
specjalistów angiel-
skich po narzędziow-
ni, której połowa 
załogi dojeżdża do 
pracy „i to z 46 różnych stacji” kolejo-
wych. Podróże koleją do łatwych nie na-
leżą, na co skarżą się robotnicy: a to nie-
punktualne, a to zapchane, a to puste, bo 
tłum ze zmiany nigdy nie zdąża dobiec 
na stację. Myśli pracowników zaprząta 
też temat licencji z Zachodu i lepszych 
zarobków. W licencji pokładają nadzieję 
na kupno fabryki domów, która miałaby 
rozwiązać problemy mieszkaniowe pra-
cowników. Zaraz ruszy zebranie grupy 
związkowej; okaże się, że chętnych na 
wycieczki zakładowe nie brakuje, za to 
autokarów jak kot napłakał. A w tle na 
chwilę pojawia się obraz osiedla „Niedź-

wiadek”, sklepu z miłą obsługą, i budo-
wanych bloków Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

PO TRANSFORMACJI 
USTROJOWEJ
W niedawno wydanym zbiorze reporta-
ży „Kiedyś tu było życie, teraz jest tyl-
ko bieda” autorka – Katarzyna Duda, 
badaczka m.in. warunków zatrudniania 
pracowników sprzątających i ochronia-
rzy z firm prywatnych – tłumaczy skutki 
transformacji ustrojowej w Polsce, której 
30. rocznica przypada w 2019 r. Książ-
ka wpisuje się w serię sygnowaną przez 

redakcję polskiej edycji największego 
światowego miesięcznika społeczno-
-politycznego Le Monde diplomatique. 
Jednym  z bohaterów jest były pracow-
nik ursuskiej fabryki produkującej trak-
tory. M.in. na jego przykładzie autorka 
dowodzi, iż transformacja ustrojowa
była złą zmianą dla robotników prze-
mysłowych. Zlikwidowano wiele 
miejsc pracy. Badaczka śledzi ich za-
wodowe losy po 1989 roku. Nie są to 
scenariusze karier „od pucybuta do 
milionera”. 
W kraju, który podlegał głębokiej de-
industrializacji, zdobyte przez nich 

w PRL-u umiejętności zawodowe stały 
się niepotrzebne. Jej bohaterowie do-
świadczyli bezrobocia i podejmowali 
prace dorywcze, po czym znaleźli za-
trudnienie jako ochroniarze albo portie-
rzy bądź osoby sprzątające. Przez długie 
lata doświadczali radykalnego wyzysku. 
Pracowali za 7, 5, a nawet 3 zł za go-
dzinę. Po 300, 400, a nawet 500 godzin 
w miesiącu. Ich sytuacja uległa popra-
wie po 2017 roku, niemniej jednak w 30. 
rocznicę transformacji ustrojowej nie 
mają chęci do świętowania. Nie o takiej 
Polsce marzyli.

Agnieszka Gorzkowska
Więcej: www.ursushistoryczny.pl

www.powiat.pruszkow.pl
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�  Koncert Laureatów X Warszawskiego Festiwalu Pieśni
 Chrześcĳ ańskiej „Zaufaj Panu”

2 czerwca 2019 r. w Parku Hassów 
odbyły się dwa koncerty. Pierwszym 
był Koncert Laureatów X Warszaw-
skiego Festiwalu Pieśni Chrześ-
cĳ ańskiej „Zaufaj Panu”. Drugi to 
nastrojowy występ Mieczysława Sz-
cześniaka z zespołem.

Podstawowym celem Festiwalu Pieś-
ni Chrześcijańskiej „Zaufaj Panu” 
jest popularyzacja kultury i wartości 

chrześcijańskich oraz umożliwienie pre-
zentacji wokalnych i dorobku artystycz-
nego uczestników. W koncercie wzięło 
udział 20 wykonawców, wyłonionych 
spośród 73 prezentacji podczas prze-
słuchań, które odbyły się 27 kwietnia 
w Szkole Podstawowej nr 11: Chór 
ze Szkoły Podstawowej nr 11, zespół 
„Choose Me”, Tadeusz Zawistowski 
z Domu Kultury „Miś”, Klaudia Gano 
ze Szkoły Podstawowej nr 11, zespół 
“Prymki” ze Szkoły Podstawowej nr 
383, Maja Trubacz ze Szkoły Yamaha 
Ursus, zespół „Wesołe Nutki” z Domu 
Kultury „Miś”, Maja Krasińska, Scho-
la Deo Gratias z Parafii św. Feliksa 
z Kantalicjo, Iza Tarnawska z Domu 
Kultury „Miś”, duet: Nicole Kozicka, 
Ewa Odrowąż-Coates ze Szkoły Pod-
stawowej w Baniosze, Ala Zawadzka 
z Klubu „Grzechotka”, Chór z Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej, Jędrek 
Olański z Ośrodka Kultury „Arsus”, ze-
spół „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej 
nr 11, Regina Felix z Ośrodka Kultury 
„Arsus”, Szymon Górecki z Domu Kul-

tury „Miś”, Zespół Nauczycieli „Forte“ 
ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Alicja 
Kraśniewicz z Ośrodka Kultury „Ar-
sus”.

Statuetki, dyplomy, upominki...
Wszyscy laureaci otrzymali statuetki – 
anioły, dyplomy oraz upominki, które 
wręczyli zastępcy Burmistrza Dziel-
nicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazi-
mierz Sternik, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Wanda Kopcińska oraz ksiądz 
prałat Ryszard Laskowski. Nagrodę 
Grand Prix festiwalu otrzymała miesz-
kanka naszej dzielnicy Alicja Kraśnie-
wicz. Gratulujemy wszystkim laure-
atom. Koncert poprzedziła msza św. 
w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa z udziałem nagrodzonych 
zespołów: Klubu Seniora „Wesoła Cha-
ta” z Domu Kultury „Miś”, Chóru „Ad 
Gloriam Dei” z Parafii Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, Scholi z Parafii 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
oraz Scholi z Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej. 

Mieczysław Szcześniak na scenie
Zwieńczeniem X Warszawskiego Fe-
stiwalu Pieśni Chrześcijańskiej „Zaufaj 
Panu” był niezwykły koncert Mieczy-
sława Szcześniaka z zespołem, który 
wzbudził ogromny zachwyt licznie 
zgromadzonej publiczności, a także 
wniósł wiele wartości artystycznych 
i duchowych.

Anna Kałużna
Zdjęcia Jacek Sulewski

Jak powstawała „Symfonia Fabryki Ursus”
Jestem artystką, pracuję w Ursusie od 2011 roku. Zaczęło się od fa-
scynacji pustymi halami poprzemysłowymi, które mój ojciec (urodzony 
i wychowany w Ursusie) zapełnił w mojej wyobraźni ludźmi (wspomina-
jąc ich tysiące wylewające się z pociągów ku bramie głównej fabryki). 
Zaczęłam wtedy zastanawiać się gdzie oni dzisiaj są, co się z nimi stało, 
co się z nimi dzieje? Rozwiesiłam we wszystkich osiedlach Ursusa ogło-
szenia o tym, że poszukuję byłych pracowników i pracownic ZM Ursus do 
nagrań ich wspomnień. 

Odzywało się do mnie mnóstwo osób 
z którymi się spotykałam i których 
głosy nagrywałam. Już wtedy – 

wspominając, pokazywali mi swoimi 
ciałami wykonywaną przez siebie nie-
gdyś pracę. Zafascynowało mnie to, 
było jak niemy taniec – fabryki nie 
ma, pracy nie ma, a pamięć jej jest 
tak żywa w nich samych. Pomyślałam 
wtedy o tym jak silni byliby wykonu-
jący tę niemą pracę w rzeczywistych 
miejscach, w których niegdyś praco-
wali. To była tylko myśl. Wiele czasu 
upłynęło, wiele akcji edukacyjno-
-artystyczno-aktywistycznych, wiele 
współpracy i nauki zanim poczułam 
właściwy moment, żeby wrócić do 
tego zalążka pomysłu. Po przeczytaniu 
książki „Kino Sztuka” Łukasza Ron-
dudy i Jakuba Majmurka opisującej 
Nagrodę Filmową (przyznawaną arty-
stom sztuk wizulanych przez Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 
i Szkołę Wajdy) pomyślałam, że jest 
to idealna możliwość na urzeczywist-
nienie marzenia o głęboko zanurzonej, 
wieloetapowej pracy ze społecznoś-
cią byłych pracowników i pracownic 
fabryki traktorów w Ursusie. I udało 
się wygrać tę nagrodę! Posiadając 
doświadczenia pracy w grupie osób 
(pracy polegającej na wsłuchaniu się 
w głos i potrzeby byłych pracowników) 
rozpoczęliśmy kompletowanie zespo-
łu twórców. Byli to: Jaśmina Wójcik 
(reżyserka, współscenarzystka), Igor 
Stokfiszewski (współscenarzysta), Ja-
kub Wróblewski (koncepcja wizualna, 
operator), Rafał Urbacki (choreograf), 
Dominik Strycharski (kompozytor), 
Kacper Czubak (operator). Film roz-
poczęliśmy od ogłoszenia otwartego 
naboru – przez trzy dni w odlewni 
aluminium firmy Asmet czekaliśmy 
na byłych pracowników fabryki, któ-
rzy opowiedzieliby nam o swoich 
doświadczeniach pracy w zakładach. 
Rejestrowaliśmy te wypowiedzi. Na-
stępnie przez kolejnych kilka miesięcy 

w oparciu o nie z wspólnie z Igorem 
Stokfiszewskim pisaliśmy scenariusz 
filmu. Z otwartym, nieskończonym 
zarysem scenariusza przystąpiliśmy 
do dziewięciomiesięcznych warszta-
tów choreograficzno-kompozytorskich 
prowadzonych przez Rafała i Domini-
ka dla szesnaściorga wybranych boha-
terów i bohaterek (zostali oni wybrani 
na zasadzie uzupełniania i przenikania, 
rozpiętości i różnorodności wykony-
wanych zawodów i zajmowanych sta-
nowisk; nie ocenialiśmy życiorysów, 
jedynie staraliśmy się skomponować 
z nich spójną i wielowarstwową narra-
cję, służącą widzowi do wyobrażenia 
sobie skali zakładów, ich rozpiętości, 
rozbudowy, miastotwórczego charak-
teru i ogromu wykonywanych w nich 
zawodów). Warsztaty służyły poznaniu 
się nas nawzajem i wydobyciu z boha-
terów i bohaterek ich autonomicznych 
ruchów, jakie wykonywali w pracy. 
Przypomnienia sobie dźwięków stano-
wiska pracy, lub maszyny, przy której 
pracowali. Był to nasz wspólny, wspa-
niały czas. Spotkania odbywały się 
raz w miesiącu, lub częściej, wszyscy 
w nich uczestniczyliśmy. Scenariusz 
ewoluował, uzupełnialiśmy go o suge-
stie, lub marzenia naszych bohaterów, 
był przez nich współtworzony. Na-
stępnie mogliśmy przejść do dwudzie-
stu jeden dni zdjęciowych na terenie 
Ursusa, a także w Polsce (kręciliśmy 
w skansenach maszyn rolniczych, sie-
dzibach retrotraktorów i miłośników 
starych maszyn wyprodukowanych 

w Ursusie). Do filmu zaangażowana 
była także Orkiestra Dęta Ziemi Ma-
zowieckiej (dawna zakładowa), z któ-
rą intensywnie ćwiczył warsztatowo 
i kompozytorsko Dominik Strycharski. 
Z tych dźwięków i kompozycji, razem 
z głosami (nagranymi w studiu) bo-
haterów i bohaterek, w postprodukcji 
tworzona była ścieżka dźwiękowa fil-
mu (włączając w to nagrania z planu 
zdjęciowego).
Film nie miałby szans na powstanie bez 
zaangażowania i ogromnej pracy trak-
torzystów i traktorzystek z całej Polski 
– osób, które posiadają w swoich kolek-
cjach wspaniałe ursusy wyprodukowane 
w tej właśnie fabryce. Dbają o nie i je 
kochają, organizują kilka razy w roku 
zloty i spotkania, kultywują ich histo-
rię. Ich spotkanie na planie zdjęciowym 
z pracownikami i pracownicami, którzy 
te traktory montowali było niezwykle 
wzruszające i prawdziwe. Są w stałym 
kontakcie i planują już kolejne, wspólne 
imprezy w Ursusie.
Film powstawał przez trzy lata.
W październiku 2018 roku miał świa-
tową premierę na Festiwalu Filmów 
Dokumentalych w Lipsku (DOK Lei-
pzig), następnie pokazywany był na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w Rotterdamie (International 
Film Festival Rotterdam), w Zagrzebiu 
(ZagrebDOX), W Sheffield (Sheffield 
Docs), na festiwalu Hot Docs w Kana-
dzie (zdobył tam główną nagrodę dla 
filmu średniometrażowego – „Decyzja 
była łatwa i jednomyślna. Przyznaje-
my tę nagrodę za udany i innowacyjny 
film dokumentalny. Zostaliśmy oczaro-
wani jego wybitnym kierunkiem, po-
zwalającym badanym na odkrywanie 
ich przeszłości w wyjątkowy i szczery 
sposób. W tym filmie odkrywamy ru-
iny przemysłu poprzez dynamiczny 
pejzaż dźwiękowy i rytmiczny montaż, 
który przywrócił zaniedbane przestrze-
nie.” – napisało jury w uzasadnieniu). 
Polska premiera miała miejsce w maju 
na Festiwalu Millenium Docs Against 
Gravity. Uczestniczyli w niej wszyscy 
bohaterowie i bohaterki. Po filmie od-
było się długie i wspaniałe spotkanie 
z publicznością, Bohaterami i całą ekipą 
filmową. Film obecnie jeździ po całym 
świecie (m.in Brazylia, Taiwan, Hi-
szpania, Czechy i inne), posiada agenta 
sprzedaży – firmę Monoduo Films.

Jaśmina Wójcik 

MIECZYSŁAW 
SZCZEŚNIAK 
w Ursusie

SYMFONIA
FABRYKI URSUS
26 czerwca  (środa)

godz. 17.00
KINO „URSUS”

ul. Traktorzystów 14
WSTĘP WOLNY

GŁÓWNA NAGRODA NA HOT DOCS FESTIVAL W KANADZIE
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Rozmaitości z dzielnicy URSUS
www.ursus.warszawa.pl
www.fb.com/dzielnicaursus

PIKNIK 
HISTORYCZNY 
CZERWIEC

,
76

Dzielnica Ursus wspomina strajk razem z uczestnikami! W niedzielę 
23 czerwca br. o godzinie 15:00 w Parku Czechowickim przy ul. Spisa-
ka rozpocznie się Piknik CZERWIEC ’76. Impreza ma na celu upamięt-
nienie 43. rocznicy wydarzeń z 25 czerwca 1976 roku. W programie 
wydarzenia koncert kultowego zespołu LAO CHE, piknik historyczny 
na terenie parku oraz wspólne malowanie muralu upamiętniającego 
strajk w fabryce Ursus.

S zczególnie serdecznie do udziału 
w wydarzeniu zapraszamy wszyst-
kich uczestników strajków w daw-

nych Zakładach Mechanicznych „Ur-
sus”. Każdy z przybyłych uczestników 
wydarzeń Czerwca ’76 otrzyma specjal-
ną pamiątkową plakietkę i  będzie mógł 
podzielić się swoimi wspomnieniami. 
Dzięki temu, osoby biorące udział 
w pikniku będą miały niepowtarzalną 
okazję porozmawiania z ludźmi, którzy 
byli świadkami i uczestnikami wyda-
rzeń, które miały wpływ na bieg historii 
naszego kraju. 
Pośród atrakcji pikniku znajdą się stano-
wiska oddające klimat epoki oraz histo-
ryczna gra miejska przygotowana przez 
grupę rekonstruktorów. Oprócz gry, na 
terenie Parku Czechowickiego odbędzie 
się wystawa sprzętu wojskowego związa-
nego z Fabryką PZI Ursus oraz stanowi-
sko Izby Tożsamości Ursusa. Zaplanowa-
no także strefę historyczno-edukacyjną. 
Znajdą się w niej  namioty tematyczne 
dotyczące strajków, ale także stanu wo-
jennego, „Solidarności” i częściowo 
wolnych wyborów.  Jednym z ważnych 
momentów tego dnia będzie wyjazdowa 
sesja Rady Dzielnicy Ursus (godz.17:00, 
scena), podczas której zostanie odczytane 
uroczyste stanowisko radnych w sprawie 
rocznicy strajków z 1976 roku. 
Piknik jest szczególną okazją dla jego 
uczestników do przejścia symbolicznej 

drogi wolności. Mieszkańcy będą mieli 
okazję stać się częścią dawnych wyda-
rzeń i poznać lokalną historię. To właś-
nie po strajku tutejszych robotników na-
rodził się Komitet Obrony Robotników 
– pierwsza, jawna organizacja opozycyj-
na, która później stała się intelektualną 
i organizacyjną podstawą dla Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność”. Park Czechowicki 
przez kilka godzin będzie przypominał 
słusznie minioną PRL-owską rzeczy-
wistość. Uczestnicy zabawy otrzymają 
karty do gry w formie dawnych kartek 
na mięso i zostaną podzieleni na patrole. 
Celem gry jest wykonanie wszystkich 
przygotowanych zadań, m.in. drukowa-
nie ulotek, obsługa radiostacji wojsko-
wej, rozwinięcie linii telefonu polowego 
czy tworzenie pieczęci ze znakami gra-
ficznymi Ursusa lub Solidarności Wal-
czącej. W ich realizacji będą przeszka-
dzali funkcjonariusze MO. 
Na scenie amfiteatru parku Czecho-
wickiego zostaną rozdane nagrody dla 
laureatów konkursów szkolnych doty-
czących wydarzeń Czerwca’76, wystą-
pi z repertuarem wolnościowym chór 
nauczycielek ze szkoły Podstawowej 
nr 11 w Ursusie, a od godziny 19:00 
rozpocznie się koncert muzyczny. Jako 
pierwszy wystąpi Ikarus Feel, po nim 
o godzinie 20:30 zobaczymy gwiazdę 
wieczoru – zespół LAO CHE. 

Patroni ulic 
dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy
Przedstawiamy Państwu nową po-
zycję wydawniczą Urzędu Dzielnicy 
Ursus autorstwa Jerzego Domżal-
skiego. 

Jerzy Dom żalski, historyk i dzienni-
karz, od lat zajmuje się dziejami Ur-
susa. Publikacja przybliża życiorysy 
patronów ursuskich ulic, placów 
i skwerów. Jest poświęcona historii 
i współczesności Ursusa. Opowiada 
o ludziach mieszkających lub pra-
cujących w naszej dzielnicy, którzy 
wywarli znaczący wpływ na jej ob-
licze. Wśród opisanych postaci znaj-
dują się nie tylko bohaterowie zwią-
zani z historią Polski, ale i osoby 
wywodzące się z lokalnej społecz-
ności. Pośród blisko 20 patronów 

mających ścisły związek z Ursusem, 
znajdują się osoby zasłużone, lecz 
na ogół mało znane. 
Publikacja Jerzego Domżalskiego 
nie tylko upamiętnia sylwetki lokal-
nych bohaterów, ale też pozwala po-
znać je nowym mieszkańcom dziel-
nicy. Każdy z czytelników będzie 
mógł uzupełnić swoją wiedzę o in-
formacje dotyczące zarówno poje-
dyńczych osób, jak i całych rodzin, 
które w szczególny sposób wpłynę-
ły na historię Ursusa. Byli to m.in. 
lekarz Jerzy Włoczewski, inżynier 

Tadeusz Hennel, nauczyciel Józef 
Chmiel, inżynier Kazimierz Gier-
dziejewski, a także rodziny Ache-
rów, Wallów, Hassów i inne.

Książka „Patroni ulic Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy” będzie do-
stępna na stoisku Urzędu Dzielnicy 
Ursus, wystawionym podczas pik-
niku historycznego 23 czerwca br. 
w Parku Czechowickim. Swoje sta-
nowisko będzie miała również Izba 
Tożsamości Ursusa.

UD Ursus
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W tym roku Zespół Operetkowy BELCANTO działający w Domu Kultury 
„Kolorowa” w Ursusie obchodzi Jubileusz 15-lecia działalności muzycznej.  
Z tej okazji 1 marca br. w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury Arsus w Ur-
susie odbył się jubileuszowy koncert pt. „Odcienie miłości”. W programie 
koncertu znalazły się arie operowe i operetkowe, jak również znane utwory 
wokalne w przepięknych aranżacjach Olgi Romaszko-Niewiadomskiej oraz 
utwory fortepianowe wykonane przez zaproszonych młodych gości.

W yjątkowym i podniosłym mo-
mentem koncertu było wręczenie 
dyplomów uznania wszystkich 

solistom oraz nagród specjalnych. 
Z okazji Jubileuszu Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przyznał 
zespołowi „Belcanto” nagrodę pie-
niężną oraz następujące wyróżnienia: 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla 

Kultury Polskiej” Ignacemu Olszew-
skiemu i Dymitrowi Romaszko oraz 
Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego zespołowi Belcanto 
i  indywidualny Elżbiecie Chojeckiej. 
Dyplomy i odznaki wręczali: Dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński i Kierownik Domu Kul-
tury „Kolorowa” Elżbieta Cozac. 

Inicjatorką powołania zespołu Operet-
kowego Belcanto, kierownikiem arty-
stycznym oraz jego akompaniatorem 
jest Olga Romaszko-Niewiadomska, 
która aranżuje i przygotowuje progra-
my koncertów. Pianistka jest zdobyw-
czynią wielu nagród i wyróżnień, m.in. 
medalu im. Janusza Górskiego za upo-
wszechnianie kultury, odznaki honoro-
wej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  
i medalu „Zasłużony   Kulturze Gloria 
Artis”.
Zespół składa się zarówno ze śpiewa-
ków zawodowych – byłych artystów 
Teatru Wielkiego, Operetki Warszaw-
skiej oraz znanych chórów warszaw-
skich, jak również  niezwykle utalento-
wanych amatorów.

Niezależnie od statusu artyści pochwa-
lić się mogą wieloma sukcesami na 
arenie muzycznej. 
Elżbieta Chojecka została w ostatnim 
czasie laureatką dwóch konkursów wo-
kalnych – zdobyła II miejsce na XI Ju-
wenaliach III wieku 2018 i Grand Prix 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Ojczy-
zna mnie woła” w Warszawie. Na tym 
samym festiwalu II miejsce zdobyła 
Grażyna Żórawska, a bas baryton – 
Krzysztof Hołymczyk wywalczył III 
miejsce na Międzynarodowym Kon-
kursie Wokalnym „Kultura Romansu 
2018” w Warszawie.  
Klaudia Kulik będąca solistką zespo-
łu od półtora roku, jest zdobywczynią 
trzech nagród Grand Prix w roku ubie-

głym na międzynarodowych konkur-
sach wokalnych: im. Anny German 
„Wiktoria VI” w Warszawie, „Kultura 
Romansu 2017” oraz Festiwalu Sztuk 
Scenicznych w Pradze Czeskiej. Jest 
ponadto zdobywczynią Nagrody Pub-
liczności Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Retro im. Mieczysława Fog-
ga w Studiu Polskiego Radia, Nagro-
dy Specjalnej Ambasadora Armenii  
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Scenicznych „Rowy 2017”, jak również 
w roku bieżącym Nagrody Specjalnej 
tegoż samego Festiwalu – „Rowy 2018”. 
Życzymy Zespołowi wielu dalszych 
sukcesów

K.K. i E.Ch.
Fot. Ireneusz Barski                                                                                          

Jubileusz 15-lecia 
zespołu operetkowego BELCANTO

Bieg Wolności w Ursusie
W Ursusie 2 czerwca biegiem na dystansie 1989 metrów uczciliśmy trzy-
dziestą rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, a co za 
tym idzie początek transformacji ustrojowej. Trasa przebiegała ulicami 
wokół siedziby Urzędu Dzielnicy. Kiedyś był to budynek dyrekcji ZM Ursus.

Bieg był otwarty – dla wszystkich, 
niezależnie od wieku i umiejęt-
ności. W Ursusie od lat odbywa 

się wiele rekreacyjnych biegów, ale 
żaden nie zgromadził takiej liczby 
uczestników. Ten ukończyły 823 oso-
by! Duża grupa osób maszerowała 
z kijkami – to miłośnicy Nordic Wal-
king. Udział wzięło wiele rodzin, od 
dziadków do wnuczków. Dystans prze-
biegli też rodzice z dziećmi w wóz-
kach. Wszyscy uczestnicy otrzyma-

li koszulki i pamiątkowe medale.
W kategorii OPEN mężczyzn najlep-
szy okazał się Piotr Tokarski z czasem 
6:07 minuty, drugi był  Filip Cholewiń-
ski - 06:14, a trzeci Maciej Stachowiak 
z Adidas Runners Warsaw z tym sa-
mym czasem. W kategorii OPEN ko-
biet zwyciężyła Sylwana Gajda z AZS 
UW - 7:27, drugie miejsce zajęła Marta 
Jastrzębska-Majak z Naprzód Młociny 
- 7:35, a trzecie Jasmine Idsardi - 7:52. 
Spośród mieszkańców Ursusa najszyb-

sza wśród kobiet była Sylwana Gajda, 
a wśród mężczyzn Filip Cholewiński. 
Oboje kilkakrotnie gościli na naszych 
łamach, jako medaliści Piastowskich 
Biegów Historycznych. Najstarszy 
uczestnik biegu, Tomasz Hołowacz, 
urodził się w 1940 roku, a najmłod-
szym biegaczem był Aleksander Soch-
nacki. Nagroda w wysokości 1000 zł 
na sprzęt sportowy dla najliczniej re-
prezentowanej szkoły przypadła Szkole 
Podstawowej nr 4. W konkurencji Nor-
dic Walking pierwsza na mecie poja-

wiła się zawodniczka z numerem 930, 
a wśród panów – zawodnik nr 7.
Tuż przed rozpoczęciem biegu z głoś-
ników pobiegły, wypowiedziane 30 lat 
temu przez aktorkę Joannę Szczepkow-
ską słowa – „Proszę państwa, 4 czerw-
ca 1989 roku skończył się w Polsce ko-
munizm”. Sygnał do startu wystrzałem 
z pistoletu dał burmistrz Dzielnicy Ur-
sus, Bogdan Olesiński, który również 
uczestniczył w biegu. – To pierwszy 
Bieg Wolności w Ursusie. Cieszymy się 
z tak dużej frekwencji. Ten bieg ma wy-

jątkową symbolikę. To jest święto nas 
wszystkich” – powiedział burmistrz.
Na szczęście dopisała pogoda. Dopie-
ro przed dekoracją zwycięzców zaczął 
padać deszcz, który wypłoszył nawet 
niektórych medalistów oraz większość 
pozostałych uczestników i widzów. 
Burmistrz i organizatorzy dzielnie wy-
trwali aż do pamiątkowych zdjęć ze 
zwycięzcami i wszystkimi chętnymi.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA MOCNESTRONY.COM.PL
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SPOTKANIE ZE SZTUKĄ w Michałowicach i Komorowie
Kilka tygodni temu w Sali Multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice miało miejsce 
uroczyste otwarcie przeglądu Artystyczne 
Inspiracje, wystawy gromadzącej prace 
przeszło trzydziestu malarzy mieszkają-
cych w całej gminie Michałowice. 

D o przeglądu trafiły prace artystów o róż-
nym stażu, część z nich to malarze i grafi-
cy z wielkim dorobkiem, mający na koncie 

ogólnopolskie i międzynarodowe wystawy, 
a część to początkujący adepci sztuki jak i pa-
sjonaci zajmujący się malarstwem obok swojej 
codziennej aktywności zawodowej.
Na początku wystawy Dominika Małgow-
ska powiedziała kilka słów o samym pomy-
śle, po czym zaprosiła na scenę wszystkich 
artystów pokazujących swoje działa na wer-
nisażu.  Później, jak to na wernisażach, był 
poczęstunek i długie rozmowy w kuluarach 
– wydarzenie z pewnością spełniło swoją rolę 
integracyjną.
Wystawę można było podziwiać do końca 7 
czerwca w lobby i korytarzach Urzędu Gminy 
Michałowice, następnie została przeniesiona 

do Biblioteki Publicznej w Michałowicach 
(ul. Raszyńska 34).  Z kolei 14 czerwca w  
Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dą-
browskiej w Komorowie (ul. Kraszewskiego 
3) odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy, 
po którym prace będzie można oglądać do 28 
czerwca. 
Warto przyjść na wernisaż, bo jest to rzadka 
okazja do spotkania z artystami, którzy wysta-
wiają swoje dzieła. Z pewnością wystawa jest 
na najwyższym światowym poziomie i nie-
jeden europejski samorząd może tylko poza-
zdrościć Michałowicom takich mieszkańców!

Wójt Gminy Michałowice, 
Małgorzata Pachecka, 

Stowarzyszenie Przyjazne Jutro 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 
zapraszają na wernisaż wystawy

ART
INSPIRACJE 

– 14 CZERWCA, GODZ. 18.00.

REGUŁY, UL. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1  |  www.michałowice.pl

Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje
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URSUS

�  URSUS. 4 czerwca w Ośrodku Kultury „Arsus”

Symfoniczny Dzień Wolności
i Praw Obywatelskich
Z okazji 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów w 1989 roku Rada i Za-
rząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zorganizowali dla mieszkańców uro-
czysty koncert. To dobra okazja na refl eksje i wspólne świętowanie.

F antastyczne, wieloinstrumentalne 
brzmienia, wzmocnione dodatkowo 
świetną akustyką Sali Widowisko-

wej Ośrodka Kultury „Arsus” zapew-
nili młodzi muzycy wykształceni na 
Uniwersytecie Muzycznym im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie.  Skupieni 
pod nazwą „Sinfonia Viva”, pod batutą 
i z inicjatywy kompozytora, aranżera 
i dyrygenta – Tomasza Radziwonowi-
cza – grają już od 1998 roku. Wielolet-
nia działalność orkiestry to – obok im-
ponującej dyskografii (40 albumów), 
dużej liczby koncertów w Polsce i za 
granicą – również bogaty i szeroki do-
robek artystyczny w muzyce klasycz-
nej, jazzowej i filmowej. Warto dodać, 
że Sinfonia współpracując z innymi ar-
tystami oraz jako samodzielny zespół, 
otrzymała aż 10 nominacji do Nagród 
muzycznych Fryderyk.

Filmowe kompozycje w nowych aranżacjach
W „Arsusie” „Sinfonia Viva” wy-
konała znane kompozycje ze świata 
polskiego filmu, napisane m.in. przez 
Wojciecha Kilara (słynnym polone-
zem jego autorstwa zaczął się koncert), 
Waldemara Kazaneckiego, Henryka 
Kuźniaka, Krzysztofa Komedę. Pra-
wie wszystkie zostały przearanżowane 
przez dyrygenta Tomasza Radziwono-
wicza, który urozmaicał koncert cie-
kawostkami muzycznymi. Ciekawie 
wybrzmiały „Mury”, które większość 

zna w wykonaniu barda Jacka Kacz-
marskiego. W Ursusie orkiestra przed-
stawiła utwór w zupełnie innej aran-
żacji. Słowa wstępu, pełne refleksji, 
usłyszeliśmy od wszystkich obecnych 
przedstawicieli Zarządu Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy. Burmistrz Bog-
dan Olesiński przypomniał szczegóły 
związane z poszczególnym podziałem 
miejsc w Parlamencie w 1989 roku. 
– Tym koncertem chcemy oddać hołd 
tym, którzy mieli wtedy odwagę, abyśmy 
dziś mogli w wolnym kraju żyć i praco-
wać, wyjeżdżać za granicę. (…) – za-
czął. – (…) Wszyscy pamiętamy, jaka to 
była radość, jaka zmiana. (…) Polska 
jest tą, o której marzyliśmy, ale czy do 
końca? Trzeba się zastanowić. (…) Pod-
kreśla się ten podział, który nie powi-
nien istnieć. Demokracja powinna nas 
łączyć. (…) Ale dziś jest święto. Cieszmy 
się i pamiętajmy: wolność nie jest dana 
raz na zawsze. O wolność i demokrację 
trzeba dbać (…) – wyraził swoje prze-
myślenia Zastępca Burmistrza Wiesław 
Krzemień. – (…) Powiem o ważnym 
aspekcie: naszej małej ojczyźnie – Ur-
susie i samorządności. To właśnie po 
tamtych wyborach zmienił się system. 
Samorządność zaczęła się rozwijać. Na-
sze małe ojczyzny stały się domeną swo-
ich mieszkańców. (…) Rozwój widzimy 
na co dzień. (…) Musimy pielęgnować 
to, co mamy. W naszych rękach jest, aby 
podziały obecne na wielkiej scenie poli-
tycznej nie miały tu miejsca. Razem bu-
dujmy codzienność (…) – zakończył Za-
stępca Burmistrza Kazimierz Sternik.

Tekst i zdjęcia
Agnieszka Gorzkowska

�   Spotkanie z WOJCIECHEM TOCHMANEM jednym z najwybitniejszych polskich reporterów 
i autorów literatury faktu

Motorem naszej pracy są 
dwa słowa: nie wiem
– Już jako licealista debiutował w „Na przełaj”. Do pracy w dziale re-
portażu  „Gazety Wyborczej” zaprosiła go Hanna Krall. Przeczytała jego 
reportaż w minutę. Napisany był na półtorej strony maszynopisu. Popra-
wiała go trzy minuty. A w siedem sekund napisała na nim „Natychmiast 
przyjąć do pracy” – tak 29 lat temu rozpoczął swoją dziennikarską ka-
rierę WOJCIECH TOCHMAN, o czym przypomniała bibliotekarka Ewa Fur-
manik. Resztę, nie tylko o sobie, opowiedział podczas spotkania 21 maja 
w Bibliotece „Niedźwiadek” sam reporter. 

Z Wojciechem Tochmanem, jednym 
z najwybitniejszych polskich re-
porterów i autorów literatury faktu, 

rozmawiała przy pełnej sali Pani Ka-
tarzyna – uczestniczka Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Bibliotece „Niedź-
wiadek”. Prezentujemy wybrane frag-
menty dyskusji i wypowiedzi.
� Jak Pan ocenia pomysł założenia Instytu-
tu Reportażu?
- Nagle nam się rozsypało środowisko 
reporterskie. Koleżeńsko-zawodowe 
życie koncentrowało się wokół Małgo-
rzaty Szejnert [odeszła na emeryturę – 
przyp. aut.], która była szefową działu 
reportażu po Hannie Krall. (…) Praca 
reportera jest pracą bardzo samotną, 
ale zakotwiczenie w środowisku wyda-
wało się ważne. (…) Pomyśleliśmy, że 
dobrze zbudować takie miejsce. Będzie 
nie tylko miejscem dla reporterów, ale 
i dla czytelników. Tak powstała 
księgarnia połączona z kawiar-
nią – „Wrzenie świata” przy ul. 
Gałczyńskiego w Warszawie. 
Następnie szkoła i „Faktyczny 
Dom Kultury” – bardzo ważne 
miejsce na mapie kulturalnej 
Warszawy.
� Jak dziś wygląda kondycja pol-
skiego reportażu?
- To nie jest proste pytanie. 
Wydaje się za dużo reportażu. 
Sami się do tego przyczyni-
liśmy. Wielu naszych absol-
wentów pisze książki. (…) 
Ale także ci, którzy się u nas 
nie uczyli. Wydaje się repor-
taż w książkach, bo nie ma na 
niego miejsca w prasie. W Du-
żym Formacie reportaż musi 
być malutki, na 2 strony. (…) 
Generalnie, reportażu w prasie 
nie ma. Z różnych powodów. 
Przede wszystkim dlatego, że 
reportaż jest drogi i redakcje 
uznały, że to się nie opłaca, 
a ludzie nie chcą już czytać 
dłuższych tekstów. Ostatnio 
odkryłem w Internecie, że przy 
nazwisku autora jest często in-
formacja, ile minut czytamy. 
(…) Redakcje często publikują 
w ramach promocji fragmenty 
reportaży tuż przed wydaniem 
ich w formie książki. (…) 
Książki „żyją” dłużej, niż ga-
zety, tygodniki, miesięczniki 
itp. (…) Ukazuje się bardzo 
wiele słabych książek reporter-

skich. Jest o nich głośno przez miesiąc, 
dwa, a potem gasną.
� To jakie cechy powinien mieć dobry re-
portaż?
– (…) Nie może być tylko relacją. Daw-
niej, np. Ryszard Kapuściński wyjeżdżał 
do Afryki na rok. (…) Po trzech latach 
dopiero ukazywały się teksty. Były 
wciąż aktualne. Dziś się tak nie uda. 
W reportażu powinno być zamknięte 
autorskie spojrzenie na to, czego repor-
ter doświadczył. Powinna zostać tam 
zawarta refleksja. To gatunek bardzo 
subiektywny. Pytanie: „Czy ten reportaż 
jest obiektywny?” jest źle zadane. Moż-
na natomiast zapytać: „Czy ten reportaż 
jest uczciwy?”. (…) W reportażu świę-
te są fakty. (…) Reporter/ka muszą być 
o tym przekonani. Ważne jest zarówno 
to, co jest napisane, ale i to, co jest mię-
dzy słowami (…).

� Ryszard Kapuściński powiedział: Świat 
poznaje się na tyle, na ile pozwalają nam 
inni. Jak i kto powinien wyznaczać granice?
– Dokumentując – cały czas dotykamy 
granic. Reporter powinien je szanować. 
(…) Ja uważam, że bardzo przesuwam 
granice, dużo wymagam od czytelni-
ków. Ktoś nawet zauważył, że jestem 
dobry dla swoich bohaterek i bohate-
rów, tak się o nich troszczę i rozumiem. 
A czytelnika dociskam do ściany. Nie 
zdawałem sobie z tego z prawy, ale jest 
w tym słuszność.

***
– Hanna Krall zawsze powtarzała, że 
motorem naszej pracy są dwa słowa: 
„nie wiem”. Wartość w reportażu rze-
czywiście równa się z tym, że reporter 
bardzo chce się dowiedzieć. To fanta-
styczne, że z pasji próbuje się często 
dowiedzieć o sprawach, których nie 
bada nauka. Jest także cienka granica 
między ciekawością a wścibskością. 
(…) Bardzo mało jest bezpiecznych 
pytań dla bohatera. Ja raczej proszę 
o opowieść. (…) To nie jest częste, ale 
zdarza się, że reporter jest pierwszą 
osobą, która chce słuchać, nie ocenia. 
Np. w mordercy nie widzimy bestii, 
tylko człowieka: ojca, męża, nauczy-
ciela, który zabijał.

***
– Jeśli leci się robić reportaż, np. na 
Filipiny, to trzeba zapłacić za przelot, 
ubezpieczenie, hotel, tłumaczy. Zara-
bia linia lotnicza, ubezpieczyciel, ho-
telarz, a po wydaniu książki producent 
tonera do drukarki, księgarz, drukarz. 

Zarabiają wszyscy. A ten bied-
ny człowiek w klapkach na uli-
cy, w starym podkoszulku, dał 
mi swoją historię. Najcenniej-
sze, co miał. A ja go tam zosta-
wiłem. Na tyle, na ile są możli-
wości, staram się odwdzięczać. 
Skrzyknąłem 150 osób – znajo-
mych. W Rwandzie przez 7 lat 
finansowaliśmy codziennie ży-
wienie 2500 dzieci. 700 z nich 
było sierotami. W Kambodży 
udało nam się przekazać środ-
ki na leczenie chorych. (…) 
Ludziom trzeba pomóc. Wszę-
dzie najważniejsza jest eduka-
cja i kultura. Jak to kuleje, to 
wszystko kuleje.

***
– Nie zgadzam się z tym, że nie 
widzieliśmy złych stron trans-
formacji i tego, że część ludzi 
sobie z tym nie poradziła. My, 
w dziale reportażu, widzieli-
śmy. Pomagali nam w tym nasi 
szefowie. Moja pierwsza książ-
ka z reportażami z lat 90. to 
„Schodów się nie pali”. W tam-
tym okresie sami wybieraliśmy 
tematy. (…) W sensie jakości, 
to było cienkie. (…) Chodzi-
ło się do Małgorzaty Szejnert 
i ona raczej wszystko akcepto-
wała. Mówiła: „Rób. Najwyżej 
się pomylisz”. 

***

Agnieszka Gorzkowska
Fot. Ewa Furmanik

WOJCIECH TOCHMAN był reporterem „Gazety 
Wyborczej” w latach 1990–2004. 3 czerwca br. 
napisał ostatni felieton w „Dużym Formacie” – 
tworzonym przez reporterów Gazety Wyborczej. 
O odejściu dowiedział się z maila od szefa do-
datku. Powód: „Duży Format się kurczy i brakuje 
miejsca”. Jego książki, wśród nich m.in. „Schodów 
się nie pali”, „Jakbyś kamień jadła”, „Dzisiaj nary-
sujemy śmierć”, „Eli, Eli” i „Wściekły pies”, wywołują 
ożywione dyskusje i niemal natychmiast wchodzą 
do kanonu reportażu. Dwukrotny finalista Na-
grody Nike oraz Środkowoeuropejskiej Nagrody 
Literackiej Angelus. Laureat Premio Kapuściński 
przyznawanej w Rzymie oraz „Pióra Nadziei” – wy-
różnienia Amnesty International. Jego najnowsza 
książka, która wyszła pod koniec lutego, to „Pianie 
kogutów, płacz psów”. 
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Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

DZIEŃ SPORTU 2019
XXXI Ożarowski Bieg im. Janusza Kusocińskiego na 
dystansie 10 km, Bieg Trzeźwości im. Błogosławio-
nego Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 2500 m, 
biegi dla dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach 
wiekowych, konkursy i zabawy sprawnościowe pro-
wadzone przez nauczycieli wychowania fi zycznego, 
Rowerowe Miasteczko Bezpieczeństwa, wspólny 
wymarsz Nordic Walking oraz pokazy pierwszej 
pomocy przedmedycznej – to wszystkie wydarzenia 
w jakich mogli brać udział mieszkańcy Gminy Oża-
rów Mazowiecki z okazji Dnia Sportu. 

Ś więto sportu rozpoczęło się od rana, jako pierw-
szy odbył się Bieg Trzeźwości im. Błogosła-
wionego Ks. Józefa Jankowskiego na dystansie 

2500 m. W biegu tym nie liczyła się klasyfikacja 
lecz pokonanie dystansu. W tym samym czasie 
trwały też konkurencje sportowe dla dzieci, mło-
dzieży i rodzin oraz pokaz instruktażowy pierw-
szej pomocy przedmedycznej, a także rowerowe 
miasteczko ruchu drogowego. Kolejnym punktem 
był wspólny wymarsz Nordic Walking. Następnie 
odbyła się seria biegów dla dzieci i młodzieży na 
dystansach od 200 do 1500 m, w których udział 
wzięło 160 młodych  zawodników. Wśród uczest-
ników Biegu Trzeźwości i wspólnego wymarszu 
Nordic Walking rozlosowano upominki.

Bieg główny trasą atestowaną przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki z elektronicznym pomiarem 
czasu rozpoczął się o godzinie 12.15, najlepszym 
zawodnikiem był Pavlo Veretskyi z Ukrainy, który 
pokonał 10 km w czasie 32 minuty i 50 sekund. 
Najszybszą kobietą była po raz kolejny Kiliarska 
Valentyna. Najlepszą zawodniczką z Ożarowa 
Mazowieckiego była Renata Kwiatkowska, wśród 
mężczyzn wygrał Artur Maciaszczyk.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach 
otrzymali pamiątkowe medale.
Tym, którzy przyczynili się do organizacji za-
wodów, przedstawicielom klubów sportowych, 
instytucji i wolontariuszom oraz fundatorom 
nagród serdecznie dziękujemy.
Zdjęcia z tego dnia zamieszczone zostały w porta-
lu: https://www. dropbox.com/sh/tdr2izsw2mya
76x/AAA1MbBnYVQZ16byqSu0RsNya?dl=0
Wyniki XXXI Ożarowskiego Biegu im. Janusza 
Kusocińskiego: https://pulsarsport.pl/wynik/xxxi-
-ozarowski-bieg-im-janusza-kusocinskiego/
Dzień sportu odbył się pod patronatem honorowym 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Pawła Kan-
clerza.  Partnerem Biegu było Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego a Sponsorami – firma 

Netfala oraz Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek 
Hurtowy Bronisze. Komentatorem zawodów był 
dziennikarz sportowy Pan Bogdan Saternus.
Organizatorami imprezy 25 maja 2019 r. byli: Gmina 
Ożarów Mazowiecki, Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Ożarowie Mazowieckim, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rowero-
wy Klub Sportowy im. 307 Dywizjonu Myśliwskie-
go Nocnych „Lwowskich Puchaczy”, Grupa Wilki, 
Ożarów Mazowiecki Biega, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim oraz Gimnazjum im. Bo-
haterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Ma-
zowieckim. Zapraszamy za rok!

Ze sportowym pozdrowieniem 
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

Jak świętowaliśmy DZIEŃ DZIECKA
w Gminie Ożarów Mazowiecki 

Karta
Dużej Rodziny

1 stycznia 2019 roku weszła w życie 
istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grud-
nia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), zgodnie 
z którą o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
ubiegać się mogą nie tylko członkowie 
rodzin, w których w chwili składania 
wniosku co najmniej troje dzieci speł-
nia warunki ustawy, ale również rodzice 
i małżonkowie rodziców, którzy mieli na 
utrzymaniu łącznie co  najmniej troje 
dzieci, bez względu na wiek tych dzieci 
w chwili składania wniosku. 
W związku z powyższym modyfika-
cji uległ wzór wniosku o przyznanie 
KDR, wzó r oświadczenia o władzy 
rodzicielskiej; we wszystkich załączni-
kach do wniosku dodano objaśnienie, 
że wypełnienie danych wnioskodawcy 
nie jest konieczne, jeśli załącznik jest 
składany równocześnie z wnioskiem.
WZÓR WNIOSKU oraz załączniki 
dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/
wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-
-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu 
albo na stronie internetowej gminy 
Ożarów Mazowiecki, a także do pobra-
nia w Urzędzie Miejskim:
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH, 
ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312, 
Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter.
WYKAZ ZNIŻEK w ramach Karty 
Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: 
https://empatia.mpips.gov.pl/web/
piu/kdr 
Jednocześnie przypominamy wszyst-
kim rodzinom, które o Karty Dużej Ro-
dziny w formie tradycyjnej wnioskowa-
ły do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 
31 grudnia 2019 roku mogą ubiegać 
się o bezpłatne wydanie Karty Dużej 
Rodziny w formie elektronicznej. 
Złożenie wniosku w późniejszym ter-
minie skutkować będzie koniecznością 
ponoszenia opłaty za wydanie drugiej 
formy Karty.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA: 
Anna Fedoryk, tel. 731 32 57, e-mail: 
a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 

Wydział Spraw Społecznych

Koniec maja i początek czerwca to okres, na który 
szczególnie czekamy… idealny czas do organizacji 
wszelkich imprez plenerowych. W tym roku z okazji 
Dnia Dziecka odbyło się  kilka różnorodnych imprez, 
od sportowych po artystyczne – każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 
Największą z cyklu imprez dla najmłodszych był 
Dzień Dziecka z Uśmiechem, zorganizowany 
1 czerwca na boiskach UKS Ołtarzew. Raz, dwa, trzy 
– śpiewasz Ty – to koncert dla dzieci połączony ze 
wspólną zabawą, konkursami i tańcami. Gry, zabawy 
sportowe, konkursy, nagrody, malowane buźki, fo-
tobudka, dmuchańce, łucznictwo tradycyjne i wiele, 
wiele innych atrakcji czekało na uczestników festy-
nu. Swoimi występami bawili publiczność soliści ze 
Studia Piosenki oraz dzieci i młodzież uczestnicząca 
w różnych zajęciach w Domu Kultury.
Podobna impreza z tej samej okazji zorganizowana zo-
stała dla mieszkańców Płochocina, Józefowa i okolic 
przed Filią Domu Kultury „Uśmiech” 31 maja w Józe-
fowie. Tam również na przybyłych czekały dmuchana 
zjeżdżalnia, malowanie buziek. Dzieci chętnie brały 
udział w licznych konkursach i zabawach. Były m.in. 
tańce, gry zespołowe, bańki mydlane. Podczas impre-
zy zaprezentowały się też dzieci uczęszczające na róż-
ne zajęcia do Filii Domu Kultury w Józefowie. 
Obydwie imprezy cieszyły się popularnością i były 
okazją do wspólnej zabawy, bo przecież w każdym 
z nas jest dziecko… 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim 
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KALENDARZ KULTURALNY

URSUS
OŚRODEK KULTURY 
„ARSUS”
ul. TRAKTORZYSTÓW 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia 
indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 
1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

13 i 17 czerwca, godz. 18.00 
(sala widowiskowa)
Show taneczne Studio Tańca i Akrobatyki 
STOP AND GO. Pokazy Grup Reprezentacyj-
nych, które w sezonie 2018/2019 brały udział 
w licznych Turniejach i Festiwalach zdobywa-
jąc Miejsca Medalowe. Pokazy Grup Akroba-
tycznych, solistów oraz duetów.

WSTĘP WOLNY

15 czerwca, godz. 14.00 – 22.00 
(SCENA LETNIA – park „Czechowicki”)
25. Jubileuszowe Dni Ursusa. Koncerty ze-
społów: Halina Mlynkova, Piotr Cugowski, 
IRA. Grill i wiele dodatkowych atrakcji.

WSTĘP WOLNY

16 czerwca, godz. 14.00–21.00 
(Scena Letnia – park „Czechowicki”)
7. Festiwal Edukacji Kulturalnej „ART.URSUS”. 
Występy zespołów artystycznych z placówek 
kultury. Gwiazda „Kapela z Targówka”.

WSTĘP WOLNY

25 czerwca, godz. 19.00 
(sala widowiskowa)
Premiera spektaklu „BUNT ROBOTNIKÓW URSUSA 
– CZERWIEC’76” w wykonaniu Teatru „Scena 
Przyfabryczna” w ramach obchodów 43. Rocz-
nicy wydarzeń 1976 r. Reżyseria i scenografia 
Joanna Godlewska. Udział rekonstrukcyjnej gru-
py milicyjnej i ZOMO. Spektakl dofinansowany 
z Programu MKiDzN „Niepodległa”, Fundacji Dla 
Ursusa i Ośrodka Kultury „Arsus”.           
 WSTĘP WOLNY

29 czerwca, godz. 10.00–15.00 
(sala kameralna, tereny przy „Arsusie”)
Projekt WYPRZEDAŻ GARAŻOWA dla wszystkich.

WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95   tel./faks 22 667 83 75
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

www.kolorowa.arsus.pl

13 i 17 czerwca (czwartek, poniedziałek) 
godz. 18.00                                                                                                   
Show taneczne zespołu STOP AND GO. Sala 
Widowiskowa OK Arsus.                                                                                                                                          
 WSTĘP WOLNY

16 czerwca (niedziela) godz. 12.30
SERBSKI FOLK – poranek muzyczny dla dzieci 
w wykonaniu serbskich muzyków.                                          
Sala imprez DK Kolorowa.
 WSTĘP WOLNY

do 14 czerwca 
Wystawa malarstwa Jerzego Pluchy 
Sala imprez DK Kolorowa.
 WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „MIŚ”                        
OŚRODKA KULTURY „ARSUS”    
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl 

www.mis.arsus.pl

15 czerwca, godz. 16.00 
„Gorące serca…” – zabawa taneczna w Klu-
bie Seniora „Wesoła Chata”.

29 czerwca, godz. 16.00 
„Tyle słońca w całym mieście...” – zabawa 
taneczna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”.

OŻARÓW 
MAZOWIECKI

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165   
KONTAKT:  tel. 22 722 14 45;   
e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu
https://www.facebook.com/dkusmiech

www.dkusmiech.eu

13 czerwca (czwartek), godz. 19:00  
zaprezentujemy pokaz teatralny. Wystąpią mło-
dzi aktorzy z Teatru po Schodkach z Domu Kultu-
ry „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim. 

WSTĘP WOLNY!

CENTRUM INICJATYW 
SPOŁECZNYCH 
ul. Poznańska 292

14 czerwca (piątek), godz. 15:30 
Pierwsze spotkanie w ramach projektu „My, Oża-
rowianie” tworzonego przez Bibliotekę Publiczną 
w Ożarowie Mazowieckim

14 czerwca (piątek), godz. 18:00 
Ożarowska fotografka Edyta Chrząszcz zaprasza 
na opowieść fotograficzną o Bahamach i Ka-
raibach.  WSTĘP WOLNY!

15 czerwca (piątek), godz. 09:00 
Spotkanie Klubu gier bitewnych. Podczas 
spotkania odbędzie się pokaz gry „Ogniem i Mie-
czem”.  WSTĘP WOLNY!

28 czerwca (piątek), godz. 18:00 
Prosta droga do zdrowia – projekt Stowarzy-
szenia Grupa Wilki. 
 ZAPISY: cisprzyparku@gmail.com 

lub (22) 292 61 61

CZERWIEC 2019  kulturalny 

KINO „URSUS”
CZERWIEC  2019

15.06. SOBOTA
godz.17.00,19.00

16.06. NIEDZIELA
godz.17.00,19.00

CIEMNO, PRAWIE NIC
Polska � l.15 � kryminał

22.06. SOBOTA
godz.15.00,17.30

23.06. NIEDZIELA
godz.15.00,17.30

ALADYN
USA� b/o � familĳ ny � dubbing

26.06.  ŚRODA
godz. 17.00

WSTĘP WOLNY

po pokazie 
– dyskusja 
z gościem 

specjalnym

SYMFONIA FABRYKI URSUS (2018)

reż. Jaśmina Wójcik

Fabryka Ursus była jednym z największych zakładów produkcji ciągni-
ków w Europie. Przez niemal cały XX wiek stanowiła chlubę polskiego 
przemysłu. Upadek komunizmu stał się początkiem jej końca. Dziś 
ursuskie hale świecą pustkami lub popadają w ruinę. Dziesiątki tysięcy 
biografi i pracujących tu ludzi wyrzucono na śmietnik historii. „Sym-
fonia Fabryki Ursus” jest dokumentem kreacyjnym wprowadzającym 
do fi lmu metody sztuki partycypacyjnej i sztuki ze społecznością. To 
również fi lm łączący sztukę wideo z choreografi ą i muzyką ekspery-
mentalną. Przede wszystkim jednak jest to głos za upamiętnieniem 
fabryki Ursus, kultury przemysłowej i robotniczej, walczący o godność 
ludzi pracy i politykę historyczną uwzględniającą ich biografi e. 

29.06. SOBOTA
godz.16.00,18.00 

30.06. NIEDZIELA
godz.16.00,18.00 

SŁODKI KONIEC DNIA
Polska � l.15 � dramat

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym seansem.  Bilety w cenie 15 zł i 20 zł. 
Bilety można kupić również przez internet na stronie OK Arsus, Biletyna.pl 

i na facebooku kina Ursus w zakładce „Bilety” 

www.arsus.pl
facebook.com/kinoursus
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www.piastow.plUrząd Miasta Piastów informuje

ROZBIEGANY DZIEŃ DZIECKA
2 czerwca na Stadionie Miejskim w Piastowie zorganizowany zo-
stał piknik z okazji Dnia Dziecka. 

P ierwszą wielką atrakcją tego 
dnia był BIEG PRZED-
SZKOLAKA – od bramki 

do bramki – na dystansie 100 m. 
Wzięło w nim udział 286 dzieci 
ze wszystkich przedszkoli miej-
skich oraz z kilku przedszkoli 
prywatnych działających na tere-
nie miasta. Bieg musiał się odbyć 
w dwóch turach, ponieważ przy 
takiej frekwencji wszyscy mali 
sportowcy zajmowali połowę 
powierzchni boiska. Na każdego 
uczestnika czekał okolicznoś-
ciowy medal oraz pamiątkowa 
paczka (słodycze, koszulki z logo 
miasta, gadżety). 
Pogoda sprzyjała. Na piknik licz-
nie przybyły rodziny z dziećmi 
(łącznie było ok. 800 mieszkań-
ców). Dzieci miały do dyspozy-
cji trampoliny, basen z piłkami, 
dmuchane zjeżdżalnie. Wszyscy 
mogli obejrzeć bardzo efektowny 
teatr baniek mydlanych, pokazy 
Zumby albo wziąć udział w war-
sztatach cyrkowych i konkursach 
z nagrodami. Długa kolejka usta-
wiła się do sprawiającej ogromną 
radość najmłodszym przejażdżki 
na kucykach. 
Kolejną atrakcją był strażacki 
wóz bojowy piastowskiej OSP, 
do którego można było wsiadać, 
porozmawiać ze strażakami i na-
wet założyć hełm. Swoje stoisko 
miała SPZOZ Piastun, pojawiły 
się też FoodTracki, a na scenie 
wystąpił rozśpiewany uczestnik 
programu The Voice of Poland 
– Kacper Gouda. 
Podczas imprezy odbyła się rów-
nież zbiórka pieniędzy na pomoc 
dla chorej na białaczkę limfo-
blastyczną Liwii Papierzyńskiej, 
9-letniej uczennicy piastowskiej 
SP nr 3. Jednym z wolontariuszy 
był burmistrz Piastowa Grze-
gorz Szuplewski. Zebrano około 
4 tys. zł.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

30 lat Klubu Plastyka „Walor”
Kilkudziesięciu stałych członków przez 30 lat istnienia, ogromna liczba 
sympatyków. Swoje 30-lecie obchodził w maju piastowski Klub Plastyka 
WALOR. – Ewenement i dobitny przykład na to, że sztuka potrafi  odmła-
dzać, trwale łączyć i nie przestrzegać żadnych barier – trafnie podsu-
mował Marek Strójwąs, twórca należący do Klubu, ale i wielu artystycz-
nych stowarzyszeń.
30 lat temu instruktorka plastyczna 
– Teresa Gieracha – dostrzegła potrze-
by osób o podobnej sobie wrażliwości. 
Świetnie wypełniła lukę kulturalną 
w niesprzyjających jeszcze wtedy cza-
sach. Zaczęło się od kilku osób pragną-
cych szlifować swój malarski warsztat. 
Klubowi, działającemu w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piastowie, wresz-
cie nadano nazwę: Walor. Następnie, 
skorzystawszy w zaproszenia –  kon-
sultantem i opiekunem artystycznym 
został wybitny artysta i wykładowca 
warszawskiej ASP – prof. Ryszard Se-
kuła. Współpraca z nim trwa do dziś. 
Od 2003 roku koordynacją Waloru zaj-
muje się również Aneta Stosio – mgr 
sztuki. Ukończyła Wydział Malarstwa 
Europejskiej Akademii Sztuki w War-
szawie. Najmłodszy stażem opiekun 
Klubu to dr hab. Łukasz Rudnicki – ar-
tysta i wykładowca warszawskiej ASP.

Wyróżnienia dla członków Waloru
Uroczystość poprowadziła Wanda Przy-
bylak, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piastowie. Wśród gości, któ-
rzy wręczali członkom Klubu Plastycz-
nego Walor statuetki, podziękowania, 
listy gratulacyjne i kwiaty, znaleźli się: 
Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa 

Przemysław Worek, przewodniczący 
Rady Miasta Piastowa Janusz Wroński, 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Aga-
ta Korczak, radna Powiatu Pruszkow-
skiego Zdzisława Zielińska. Specjalnie 
przywitany został również prof. Ryszard 
Sekuła (działający w Klubie od 30 lat) 
i wszyscy artyści oraz sympatycy Klu-
bu. Pierwsze i bardzo ważne podzięko-
wanie otrzymała artystka Klubu Walor 
– Jadwiga Pilińska, rozwijająca w Wa-
lorze pasje od początku jego istnienia. 
– Namalowałam 102 obrazy olejne. (…) 
W Klubie Plastyka Walor otrzymałam 
szlif artystyczny – dziękuję. (…) My, 
członkowie Klubu Walor, mamy swój 
udział w infrastrukturze miasta Piasto-
wa, bowiem w grudniu 1989 roku prze-
kazaliśmy prace artystyczne na aukcję 
dzieł sztuki, z której dochód w kwocie 
127 tys. zł został przekazany na rachu-
nek budowy piastowskiego wiaduktu 
(…) – wspomina  w okolicznościowej 
broszurze Jadwiga Pilińska. Swoje pra-
ce przekazała także na cele społeczne, 
a nawet do instytucji państwowych.

Okolicznościowe wydawnictwo
Z okazji jubileuszu Miejski Ośrodek 
Kultury w Piastowie wydał okolicznoś-
ciową  broszurę, w której prócz słów 

wstępu Wandy Przybylak, Ryszarda 
Sekuły, Anety Stosio oraz Zdzisławy 
Zielińskiej, została opisana historia Klu-
bu, załączono również wiele fotografii 
wykonanych na przestrzeni lat. Atutem 
publikacji jest również wykaz wszyst-
kich 42 członków Klubu – także tych, 
którzy odeszli (śp. Anna Komorowska, 
Henryk Pisarek, Ireneusz Wierzbowicz 
i kilku innych utalentowanych twór-
ców). Wyróżnionym artystom zostały 
również poświęcone osobne strony, na 
których zaprezentowane zostały biogra-
fie i wybrane prace. 
Po uroczystości wszyscy goście przeszli 
do pięknie przybranej sali, gdzie dla 
każdego czekał nie tylko smaczny tort, 
ale i miła, rodzinna atmosfera. A człon-
kowie Waloru, po pięknym jubileuszu, 
znów wrócili do swoich pasji: cyklicz-
nej pracy studyjnej, dyskusjach o sztuce, 
wyjazdach do galerii i muzeów, zacisz-
nych plenerów…

Tekst i zdjęcia Agnieszka Gorzkowska
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XXXIV Rajd Szlakiem Naszej Historii 
W sobotę, 13 kwietnia, po raz 34 wyruszyli na trasę uczestnicy Rajdu 
Szlakiem Naszej Historii im. por. hm. Jana Cierlińskiego. Impreza, or-
ganizowana nieprzerwanie od roku 1986, przyczynia się do poszerzania 
i utrwalania wiedzy o dziejach naszego kraju, a w szczególności historii 
własnej miejscowości i jej okolic. Ma charakter lokalny, obejmuje swoim 
zasięgiem m.in. tereny Ursusa, Włoch, Okęcia, Raszyna, Falent, Sękoci-
na, Lesznowoli, Magdalenki, Walendowa, Opaczy, Pęcic, Pruszkowa, Żbi-
kowa, Piastowa, Ożarowa Mazowieckiego, Ołtarzewa, Pilaszkowa, Umia-
stowa. Uczestnicy Rajdu to przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna 
– ze szkół podstawowych, gimnazjalnych (w tej edycji po raz ostatni) 
i licealnych, zgłaszają się też grupy przedszkolne. Oprócz tego rodzice 
(najczęściej jako opiekunowie grup szkolnych), rodziny z kilkuletnimi 
dziećmi i inni chętni.  

Bez względu na pogodę
Rajd odbywa się w kwietniu, bez 
względu na warunki atmosferyczne 
i ma oprócz wymiaru historycznego, 
także charakter imprezy turystyczno-
-sportowej. Jest bardzo ciekawą pro-
pozycją spędzenia wolnego czasu. 
W biegłym roku uczestnikom towa-
rzyszyła piękna słoneczna pogoda po-
zwalająca łączyć odwiedzanie miejsc 
pamięci z rozkoszowaniem się budzą-
cą się do życia wiosenną przyrodą. 
W tym roku aura była mniej łaskawa. 
Chłód, poranny „śniegowy puch”, 
siąpiący deszcz – sprawiły, że patrole 

pokonywały trasę dość sprawnie. Wa-
runki atmosferyczne miały też wpływ 
na frekwencję – nie wszyscy zgłosze-
ni wcześniej uczestnicy stawili się na 
miejscach startu.

Zaczęło się od Ursusa
Pierwszy raz na trasę Rajdu wyruszo-
no 19 kwietnia 1986 roku. Stało się 
to dzięki inicjatywie kombatantów 
– harcerzy Szarych Szeregów i żoł-
nierzy Armii Krajowej, z por. hm. Ja-
nem Cierlińskim na czele, skupionych 
w Światowym Związku Żołnierzy AK 
Koło nr 6 „Helenów” z siedzibą w Ur-

susie. Najpierw, w roku 1981, opraco-
wali publikacje dotyczące miejsc pa-
mięci z Ursusa i Włoch, które warto 
odwiedzić. Potem pojawił się pomysł 
odwiedzin tych miejsc w sposób zor-
ganizowany – i tak wymyślono i opra-
cowano zasady rajdu, który od po-
czątku nosi nazwę – „Rajdu Szlakiem 
Naszej Historii”. W pierwszej edycji, 
skierowanej do młodzieży szkolnej 
i środowisk harcerskich z Ursusa 
i Włoch, wzięło udział ok. 200 osób. 
Kolejne gromadziły coraz większą 
liczbę uczestników. W roku 1993 ob-
szar Rajdu powiększył się o Piastów 
i Pruszków. Później dołączyły Ożarów 
Mazowiecki, Raszyn, Lesznowola, 
Stare Babice, Izabelin… Przez dłu-
gi czas w Rajdzie mogły brać udział 
tylko patrole ze szkół. Dzisiaj na tra-
sy wyruszają także zespoły rodzinne, 
a także grupy znajomych. Wśród nich 
musi znajdować się chociaż jedna 
osoba dorosła. Patrol może składać się 
z minimum 3 i maksymalnie 10 osób. 
Ale jeśli na start zgłosi się tylko jedna 
osoba ze zgłoszonej wcześniej grupy 
– też może wyruszyć.

Przygotowania
Przygotowania do imprezy, odbywa-
jącej się w kwietniu, rozpoczynają się 
już pod koniec poprzedniego roku. 

Centrum znajduje się w Ursusie. 
Głównym organizatorem i koordyna-
torem, od początku istnienia Rajdu, 
jest Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej – Koło Nr.6 „Helenów 
z siedzibą w Ursusie (DK Kolorowa), 
reprezentowany przez Prezesa. Do 
roku 2012 – był nim wspomniany por. 
hm. Jan Cierliński. Od roku 2013 jego 
obowiązki przejął p. Mirosław Bort-
niczuk. Podlegają mu koordynatorzy 
regionalni, a im koordynatorzy z placó-
wek oświatowych. Główny organizator 
zaprasza koordynatorów regionalnych 
– z Włoch, Piastowa, Pruszkowa, Ra-
szyna, Lesznowoli i Ożarowa Mazo-
wieckiego ( na ich terenach znajdują 
się odwiedzane miejsca pamięci – jest 
ich ponad 100) i wspólnie ustalają datę 
(zwraca się uwagę, by różne wydarze-
nia nie odbywały się w tym samym 
terminie) oraz hasło – najczęściej to 
okrągła rocznica związana z historią 
Polski. Ubiegłoroczny rajd odbywał 
się pod hasłem „1918–2018 – 100-le-
cie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości”. Hasło tegorocznej edycji to: 
„Powstanie Warszawskie”. W tym roku 
obchodzić będziemy 75 rocznicę tego 
zbrojnego wystąpienia przeciw niemie-
ckiemu okupantowi, zorganizowanego 
przez Armię Krajową. W styczniu wy-
słano zaproszenia do szkół. Ostatecz-

ny termin składania zgłoszeń upływał 
29 marca. Rajd odbył się 13 kwietnia.

Świadkowie tamtych wydarzeń
W pierwszych latach wszystkie punk-
ty Rajdu były obsługiwane przez 
członków Armii Krajowej i innych 
świadków tamtych wydarzeń. Z cza-
sem ich liczba malała. Zaczęli być 
zastępowani przez harcerzy i uczniów 
delegowanych przez koordynatorów 
szkolnych. W Ursusie, w punkcie zlo-
kalizowanym w kruchcie kościoła św. 
Józefa, przez ostatnie lata można było 
spotkać się z p. Lesławem Chmielem 
ze Związku Sybiraków. W tegorocznej 
edycji Rajdu żołnierze AK obecni byli 
w jednym z miejsc pamięci na terenie 
Magdalenki.

Patrole
Każdy z patroli wyruszających na 
trasę ma za zadanie dotrzeć do 4 po-
danych miejsc pamięci narodowej. 
Można to uczynić pieszo (ten wariant 
wybiera najwięcej uczestników), ro-
werem lub samochodem. Długość 
jest dostosowana do wieku uczestni-
ków i wariantu. Przedszkolaki i dzieci 
z klas I–III mają do pokonania trasę do 
5 km, uczniowie z klas IV–VI – 8–9 
km, a grupy starsze 12–15 km. Patrole 
rowerowe z klas V–VI – 15 km, a gru-
py starsze – 25–35 km. Patrole samo-
chodowe – do 60 km. W przypadku 
patroli rodzinnych długość trasy usta-
lają rodzice. Dzieciom ze szkół pod-
stawowych musi towarzyszyć dorosły 

ny termin składania zgłoszeń upływał 
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opiekun, najczęściej jest nim rodzic. 
W tym roku, zasady uczestnictwa były 
bardziej rygorystyczne, ze względów 
bezpieczeństwa. Grupy ze szkól pod-
stawowych wyruszały na trasę z opie-
kunem posiadającym przygotowanie 
pedagogiczne (mógł nim być rodzic), 
a jeśli takowego nie było – wtedy każ-
de dziecko musiało przyjść ze swoim 
dorosłym opiekunem. Start każdego 
patrolu poprzedzony był rejestracją 
w punkcie startu, do którego należało 
się zgłosić z poprawnie wypełnioną 
kartę patrolu. Każdy z uczestników 
otrzymał okolicznościowy znaczek, 
który umieszczał w widocznym 
miejscu, i grupy wyruszają na trasę 
z mapą i wspomnianą wcześniej kartą 
patrolu.

Patron Rajdu
Od roku 2013 „Rajd Szlakiem Naszej 
Historii” nosi imię porucznika Jana 
Cierlińskiego ps. „Wicher”, harc-
mistrza ZHP, twórcy i Honorowego 
Komandora Rajdu. Pan Jan podczas 
II wojny światowej był harcerzem 
Szarych Szeregów, a następnie żoł-
nierzem Armii Krajowej, brał udział 

w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie 
zajmował się badaniem historii Pol-
skiego Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej, pełnił funkcję Prezesa Koła 
Nr 6 „Helenów” Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK, a poprzez zainicjo-
wanie i organizację Rajdu Szlakiem 
Naszej Historii dbał o świadomość 
historyczną kolejnych pokoleń Pola-
ków. Odznaczony m.in. Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Armii Krajowej i Warszaw-
skim Krzyżem Powstańczym. Miesz-
kał w Ursusie. Zmarł 7 grudnia 2012 
roku w wieku lat 86. Jego mogiła, na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Ryżo-
wej, jest jednym z punktów, do któ-
rego docierają uczestnicy kolejnych 
edycji Rajdu. 

Frekwencja
Ku satysfakcji organizatorów, pa-
trząc na liczbę zgłoszeń, potwierdza 
się, że jest zapotrzebowanie na tego 
typu formy spędzania wolnego czasu 
oraz poznawania historii najbliższego 
otoczenia. Przez ostatnie lata zwięk-
szyła się liczba uczestników Raj-
du. Rekordowy pod tym względem 
był rok 2014 – udział wzięło 6467 
osób, na trasy wyruszyło 947 patro-
li ( uczestnicy patroli, organizatorzy 
i wolontariusze). W roku 2017 – 4953 
osoby, 860 patroli. W ubiegłym roku, 
kiedy obchodzono 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez Polskę, 
w Rajdzie udział wzięło 5948 osób, 
933 patrole. Tegoroczna frekwencja 
była mniejsza – na co wpływ miała 
pogoda.

Podsumowania
Liczba uczestników i patroli znana 
będzie najwcześniej w czerwcu, po 
zebraniu informacji z poszczególnych 
punktów rajdowych. Przez lata pod-
sumowania Rajdu całościowo i indy-
widualnie, dla poszczególnych miej-
scowości, dokonywał por. hm. Jan 

Cierliński. Teraz czyni to prezes koła 
– p. Mirosław Bortniczuk. Uroczyste 
podsumowanie Rajdu na terenie dziel-
nicy Ursus zaplanowano na 12 czerw-
ca w Ośrodku Kultury „Arsus”.

Organizatorzy
Do organizacji XXXIV edycji Rajdu 
Szlakiem Naszej Historii przyczynili 

się: Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej – Koło Nr 
6 „Helenów”, Koło Nr 6 „Pie-
chocin”, Koło Nr 7 „Jaworzyn” 
i Środowisko „Grupy Kampi-
nos” oraz pozostałe organizacje 
i instytucje wchodzące w skład 
Zespołów Terenowych Rajdu: 
Środowisko Kombatantów 7 pp. 
AK „Garłuch” i Bazy Lotniczej 
„Łużyce”, Związek Sybiraków, 
Związek Kombatantów RP i by-
łych Więźniów Politycznych – 
Koła: Ursus, Włochy, Okęcie 
oraz Koło Lotnicze, Harcer-
skie Kręgi Seniorów i Starszy-
zny Harcerskiej oraz Komendy 
Hufców ZHP: Ursus, Piastów, 
Pruszków i Ożarów Mazowie-
cki, a także Wydziały Oświaty, 

Kultury i Sportu – Dzielnicy Ursus 
i Dzielnicy Włochy m.st. Warsza-
wy i miasto Pruszków oraz Miejskie 
i Gminne Ośrodki Kultury z Piasto-
wa, Raszyna, Lesznowoli i Ożarowa 
Mazowieckiego. 

Tekst i zdjęcia
Wojciech Grzesik

📖  WARTO PRZECZY TAĆ 📖  WARTO PRZECZY TAĆ 📖  WARTO PRZECZY TAĆ 📖  WARTO PRZECZY TAĆ 📖
„NIE MA” 
Mariusz Szczygieł

Trudno jest pisać o nie-
obecności, nieistnie-
niu, o tym, czego nie 
ma. Mariusz Szczygieł 
podjął takie ryzyko. 
Jego zbiór tekstów 
jest nieco eklektyczny 
gatunkowo, to mie-
szanka eseistyczno-re-

portażowa. Z każdego z nich uderza niezwykle 
osobiste spojrzenie na rzeczywistość, spoj-
rzenie samego autora. Historia popadających 
w szaleństwo sióstr Woźnickich, wspomnie-
nia o ojcu autora, Jerzym Szczygle, opowieści 
„non-fiction” m.in. o zakatowaniu kilkuletnie-
go chłopca przez macochę-katechetkę i próbie 
„wymazania winy” po wcześniejszym zwolnie-
niu z więzienia za dobre sprawowanie. 
Mimo tego gatunkowo-tematycznego  misz-
maszu książka broni się bardzo dobrym war-
sztatem, autorefleksją i niezwykle wnikliwą 
obserwacją. Historie opisane przez Mariusza 
Szczygła są nieoczywiste i łamią wszelkie ste-
reotypy. Żaden z bohaterów nie daje się zaszu-

fladkować, mimo że o niektórych przypadkach 
można było przeczytać wcześniej w prasie. 
„Nie ma” tworzy nastrój pewnego wyobcowa-
nia, to właśnie ono łączy wszystkie opowieści 
przedstawione w książce. Niemożność przysto-
sowania się jednostki do otaczającego ją świata 
spoziera z prawie każdej przedstawionej histo-
rii, oddając tym samym, być może, stan ducha 
samego autora.

„AWANTURA W LESIE”
Magdalena Tulli

Zabawna i błyskotliwa 
książeczka skierowana 
do nieco starszych dzie-
ciaków. Historia zajęcy, 
które chciały uratować 
królika, jest połącze-
niem bajki z groteską. 
Dorośli również nie 

będą się nudzić przy lekturze. Las zwierząt wy-
pełniony jest szerokim wachlarzem ludzkich cha-
rakterów, dzięki czemu żaden rodzić na pewno 
nie uśnie w trakcie czytania.
„Awantura w lesie” to mądra opowieść, choć 
morał niekoniecznie jest wesoły. Każdy bo-

hater próbuje tu bowiem ugrać coś dla siebie, 
kosztem słabszego. Na szczęście są tu też 
miłe, życzliwe zwierzęta, a leśna „awantura” 
kończy się happy endem. Lektura podsuwa 
wiele tematów do dyskusji. Napisana jest bez 
dydaktyzmu, często spotykanego w literaturze 
dziecięco-młodzieżowej. 
Książeczka ukazała się nakładem wydawnictwa 
Akapit Press, z rekomendacją znanej aktorki, 
Ewy Błaszczyk z Fundacji „AKOGO?”

„ŻEBY UMARŁO 
PRZEDE MNĄ. 
OPOWIEŚCI MATEK 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
DZIECI” 
Jacek Hołub

Pięć kobiet. Pięć histo-
rii o heroicznej walce 
o normalność, w kraju, 
w którym pozostawia 

się rodziców niepełnosprawnych dzieci samym 
sobie. Bohaterki opowiadają o tym jak trakto-
wane są przez otoczenie. Wielu ludzi obwinia 
je o niepełnosprawność ich dziecka, wielu 

spuszcza wzrok lub bagatelizuje. Niektóre 
z bohaterek zostały opuszczone przez partnera, 
zakazano im aborcji lub krytykowano za uro-
dzenie „kalekiego” dziecka. Prawie wszystkim 
rozmówczyniom odmawiano należnej pomocy 
i wsparcia. Jacek Hołub oddał im głos w swojej 
książce. 
Historia każdej z matek to opowieść o poświę-
ceniu, braku swojego życia – „Jestem dodatkiem 
do Justysi” – mówi o sobie i swoim dziecku 
jedna z kobiet. Wszystkie historie rodziców 
niepełnosprawnych dzieci ujmują szczerością 
i pokazują ich bezradność wobec obojętności 
systemu. Autor przedstawił czytelnikowi co-
dzienne trudności, z jakimi spotykają się matki, 
zarówno te mieszkające na wsi, jak i te żyjące 
w dużych miastach, ich emocje, zawiedzione na-
dzieje i niezwykły upór w walce o godne życie 
swoich najbliższych. Tytułowe zdanie – „Żeby 
umarło przede mną” –  wypowiedziała prawie 
każda z bohaterek o swoim niepełnosprawnym 
dziecku. To chyba najlepiej oddaje dramatyzm 
ich losu.

Poleca  Lucyna Dąbrowska

Wszystkie tytuły dostępne są w placówkach Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
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�  Wykład Jerzego Domżalskiego dla 500 uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 382

Czerwiec 1976 w Ursusie
Zbliża się 43 rocznica strajku w ZM Ursus 24 czerwca 1976 roku. Już 
o wiele wcześniej rozpoczęły się przygotowania do uczczenia kolejnej 
rocznicy tych wydarzeń. O tym okresie w historii Polski według programu 
uczą się dopiero dzieci w klasie szóstej, a pamiętać rok 1976 mogą nawet 
nie ich rodzice, ale raczej dziadkowie.

W kwietniu br. w Szkole Podstawo-
wej nr 382 odbyło się spotkanie 
uczniów klas III–VI z dziennika-

rzem, historykiem, autorem książek 
o Ursusie i badaczem jego dziejów, Je-
rzym Domżalskim. Gość opowiedział 
o wydarzeniu, które miało miejsce 43 
lata temu przed dawnym budynkiem 
dyrekcyjnym fabryki Ursus. Pracował 

wówczas jako redaktor miejscowej 
gazety „Głos Ursusa” i był cały czas 
w centrum wydarzeń.

Spontaniczny wiec
– „Był 24 czerwca 1976 roku. Tem-
peratura przekraczała 30 stopni. 
Z pootwieranych okien dobiegał głos 
ówczesnego premiera Piotra Jaro-

szewicza, który mówił o ogromnych, 
nawet 100-procentowych podwyżkach 
cen żywności, przede wszystkim mię-
sa i wyrobów mlecznych. Pod budy-
nek przeszedł kilkutysięczny wiec. Do 
robotników wyszedł dyrektor z I se-
kretarzem zakładowej PZPR. Uspoka-
jali tłum sloganami , że władza i partia 
zawsze dbają o robotników, obywate-
li. Doszło do przepychanek. Panowie 
uciekali schodami na górę, a tłum ru-
szył za nimi. Urzędnicy pozamykali 
się w pokojach, część uciekła do po-
bliskiej przychodni lekarskiej.”  

Robotnicy zatrzymują pociągi
– „Robotnicy wstrzymali ruch pocią-
gów na pobliskich torach, prowadzą-
cych na Śląsk i do Poznania. Strajk 
przebiegał spokojnie, ludzie usiedli na 

torach i na trawnikach i uniemożliwili 
przejazd pociągu z Opola. Oczekiwali 
na przyjazd kogoś z Warszawy, z kie-
rownictwa partii czy rządu, w celu 
merytorycznych rozmów. Około 17.00 
ktoś wpadł na pomysł rozkręcenia to-
rów na wypadek, gdyby władze zarzą-
dziły siłowy przejazd pociągu. Zrobili 
to i zepchnęli z torów lokomotywę. 
Przygotowali też betonowe płyty do 
obrony przed ewentualnym atakiem 
ZOMO (zmotoryzowane odwody mi-
licji obywatelskiej)”.

Walka z milicją
– „Podobne wystąpienia robotników 
miały miejsce w Radomiu i Płocku. 
Strajkowało wiele zakładów pracy. 
W wyniku masowych protestów, tego 
samego dnia, wieczorem o 20.00 pre-
mier Jaroszewicz w wystąpieniu te-
lewizyjnym odwołał zapowiedziane 
podwyżki. W Ursusie część strajku-
jących, nie wierząc władzy, pozostała 
na torach. Ok. 22.00 z dwóch stron 
nadjechały samochody z oddziała-
mi ZOMO, wyposażonymi w hełmy, 
tarcze i długie pałki. Użyli gazu łza-
wiącego, potem ruszyli do natarcia. 
Robotnicy bronili się, rzucając kamie-
niami i śrubami, ale zostali zepchnięci 
z torów”. 

Represje stosowane przez 
komunistyczne władze
– „Część ludzi schroniła się na terenie 
zakładów. Milicja zaczęła ich wyłapy-
wać. Uczestników walk rozpoznawali 
m.in. po czerwonych od gazu oczach 
i po świecących w ciemności śladach, 
zostawianych przez tajniaków, wmie-
szanych wcześniej w tłum na torach. 
Wiele osób zatrzymano i przewie-
ziono na posterunek milicji. Przed 

komisariatem musieli przechodzić 
przez tzw. „ścieżki zdrowia” – szpa-
ler milicjantów, kopiących i bijących 
pałkami”.
Opowieść historyk ilustrował zdjęcia-
mi z tamtych wydarzeń, pochodzącymi 
z archiwów ówczesnych tajnych służb. 
Zdjęcia protestujących, wykonywane 
przez tajniaków (aparaty fotograficzne 
mieli ukryte w zapalniczkach) zosta-
ły wywieszone w zakładowym domu 
kultury w celu identyfikacji przez kie-
rowników. Wskazani byli aresztowani 
lub co najmniej zwalniani z pracy. 
W lipcu 1976 r. odbył się pierwszy 
proces 7 robotników, uznanych za 
prowodyrów. Otrzymali wyroki od 
3 do 5 lat więzienia”. Pan Jerzy po-
kazał ocenzurowany list z więzienia, 
wysłany przez jednego ze skazanych 
oraz „Życie Warszawy” z 28 czerw-
ca 1976 r. ze zdjęciami i artykułami 
odpowiednio opisującymi tamte wy-
darzenia (prasa była wtedy wyłącz-
nie państwowa). Przybliżał również 
indywidualne historie pracowników 
Ursusa – bohaterów tamtych czasów 
– związane z represjami po strajku. 
W telewizji były dwa, w większości 
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OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

platery, brązy, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, orzełki, 

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

Lekarz specjalista PSYCHIATRA 
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

DAM PRACĘ

PRZYJMĘ DO PRACY PANIĄ
 – sprzątanie biur i salonu 

samochodowego
Praca w godzinach popołudniowych 
na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory)

tel.: 501-190-442

Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w  Piastowie 

zatrudni 
ADMINISTRATORA

tel.:  22 723 61 62

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w  Piastowie zatrudni
• Inspektora
•  Konserwatora robót 

ogólnobudowlanych

tel.:  22 723 61 62

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

00 

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

00 

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY

�  WETERYNARZ RADZI

UWAŻAJMY W UPAŁY!
Kolejne lato... Przypominamy, bo to bardzo ważne!!

W GORĄCE DNI:
� dbaj, żeby twój pupil miał zawsze dostęp do świeżej i zimnej wody,
� nie przemęczaj zwierzaka intensywnymi zabawami,
� wyprowadzaj swojego psa podczas najchłodniejszych pór dnia,
� w czasie spacerów unikaj rozgrzanych, asfaltowych i ciemnych po-

wierzchni,
� zapewnij zwierzętom chłodne i zacienione miejsce w ogrodzie, 
� w mieszkaniu ogranicz dostęp promieni słonecznych.

Reagujmy na pozostawione w samochodach zwierzęta, nawet jeśli 
okno jest uchylone. Gdy temperatura na zewnątrz wynosi 21°C,  to 
wewnątrz auta po chwili  wzrasta do 41°C, a im cieplej, tak jak w ostat-
nich dniach, tym szybciej samochód zamienia się w piekarnik.
Psu w tej temperaturze grodzi udar słoneczny i śmierć!

PIERWSZE OBJAWY UDARU SŁONECZNEGO:
� problemy z oddychaniem – przyspieszony oddech
� wymioty, biegunka
� osłabienie kończyn, utrata równowagi, drgawki

Jeżeli podejrzewasz udar słoneczny to natychmiast zapewnij zwierzakowi 
opiekę lekarza weterynarii.

Lek. wet. Rafał Skwarski 

www.ursusweterynarz.pl

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

02-495 Warszawa-Ursus
ul. Rynkowa 5

tel.  22 245 31 07

GODZINY OTWARCIA
 pon.–pt. 9.00–20.00
 sobota 10.00–14.00
 niedziela 10.00–13.00

czarno-białe programy. We wszyst-
kich mediach pojawiły się informa-
cje o warchołach, którzy podważyli 
dobre imię klasy robotniczej, zdjęcia 
z manifestacji (masówek), popierają-
cych władzę i partię. Wszystkie in-
formacje były pod hasłem: klasa ro-
botnicza popiera partię. Oczywiście 
to były kłamstwa.

Zaczęło się w Ursusie
Historyk mówił też o znacz-
nej konsolidacji, wówczas 
jeszcze słabej opozycji, 
o zorganizowanej pomo-
cy dla represjonowanych 
robotników i ich rodzin, 
o pierwszych kontaktach 
inteligencji z robotnika-
mi. To wszystko stopniowo 
doprowadziło do powsta-
nia Komitetu Obrony Ro-
botników, „Solidarności” 
i demokratycznych prze-
mian w kraju.
Potem przyszedł czas na py-
tania od młodej publiczno-
ści. Wiele pytań świadczyło 
o uważnym słuchaniu wy-
kładu i zainteresowaniu te-
matem, chociaż były też py-
tania typu „ile Pan ma lat?”, 
„czy był Pan w telewizji?”. 
Spotkanie zakończyło się 

wspólnym zdjęciem z uczestnikami, 
którzy wcześniej zadawali pytania, 
a dziewczynki z V klasy dały mu na 
pamiątkę laurkę.
5 lat po tych wydarzeniach, w 1981 
roku, na placu przed budynkiem dy-
rekcyjnym został odsłonięty pomnik, 
wzniesiony na cześć wszystkich pro-
testujących.

Tekst i zdjęcia
Jacek Sulewski

W TYM MIEJSCU
MOŻE BYĆ 

TWOJA REKLAMA!

ZADZWOŃ

509 559 506

NAPISZ
reklama@mocnestrony.com.pl
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REKLAMA

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy ul. Traktorzystów 14. 

ogłasza 

SPRZEDAŻ 
samochodu służbowego 

FS Lublin 3MI.
Oględziny pojazdu, zapoznanie się 

z regulaminem sprzedaży oraz miejsce sprzedaży 
– O.K. „Arsus” ul. Traktorzystów 14

w terminie  od 10.06.2019 r.  do  28.06.2019 r.

 Zbywany pojazd  –   FS Lublin 3 MI

 Rok prod.  –   2006

 Przebieg  –   68533 km

 Wartość rynkowa brutto  –   9800 PLN
 (po zaokrągleniu)
 wyceniona  przez 
 rzeczoznawcę techniki 
 samochodowej PZM 

KONTAKT:
Dariusz Nejmanowski, tel. 506 062 677

R A T U J M Y 
SCHRONISKO!
Od 2009 roku pomagamy 
zwierzętom wydając na nie 
każdy zebrany grosz. Prowadzimy schronisko 
na ul. Prawniczej 35 w Warszawie Ursusie, 
gdzie leczymy i przygotowujemy do adopcji 
pieski, które dotknęło jakieś nieszczęście. 
Niestety, budynek jest ogrzewany gazem, 
zaś rachunki za gaz generują wysokie kosz-
ty do zapłacenia. W chwili obecnej za sezon 
grzewczy 2018/2019 Fundacja musi zapłacić 
7790,03 zł. Pukaliśmy już do różnych drzwi, 
prosząc o pomoc – nie dla nas, lecz dla na-
szych kochanych zwierząt, podopiecznych 
Fundacji. Bezskutecznie. PROSIMY WSZYST-
KICH O POMOC. Jeśli nie zapłacimy tej kwoty 
Fundacji grozi likwidacja. Wpłacajcie choćby 
złotówkę i udostępniajcie naszą gorącą proś-
bę. Nasze konto mamy w Banku Ochrony Śro-
dowiska nr 82 1540 1157 2115 6681 0203 
0001. Dane do wpłat: Mazowiecka Fundacja 
Opieki nad Zwierzętami, Ul. Prawnicza 35, 
02-495 Warszawa. Z GÓRY NAJGORĘCEJ 
DZIĘKUJEMY.

Telefon kontaktowy: 661 029 058

🐕


